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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442563-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Michałowo: Pasza dla zwierząt
2019/S 182-442563

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Żednia
Żednia 5, woj. podlaskie
Michałowo
16-050
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Sorko
Tel.:  +48 857175251
E-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl 
Faks:  +48 857175252
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zednia.bialystok.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony - „Zimowe dokarmianie żubrów - dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem w latach
2019-2020 na terenie Nadleśnictwa Żednia”
Numer referencyjny: SA.270.7.2019.AS

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zednia@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.zednia.bialystok.lasy.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia
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15700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem na miejsce zimowego
dokarmiania stada żubrów na terenie Nadleśnictwa Żednia w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa
ochrona żubra w Polsce” (umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0027/18-00 z dnia 30.5.2019 r. w
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03114200
03211600
03221222

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żednia.

II.2.4) Opis zamówienia:
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Zimowe dokarmianie żubrów – dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem w latach 2019-2020 na terenie
Nadleśnictwa Żednia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem na miejsce zimowego
dokarmiania stada żubrów na terenie Nadleśnictwa Żednia w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa
ochrona żubra w Polsce” (umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0027/18-00 z dnia 30.5.2019 r. w
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).
1) W ramach dostawy wykonawca dostarczy i rozładuje we wskazanych miejscach łącznie:
a) 16 ton sianokiszonki;
b) 4,4 ton owsa;
c) 10 ton buraków pastewnych.
Terminy poszczególnych dostaw oraz ilości zostaną uzgodnione bezpośrednio przed dostawą z wyznaczonym
pracownikiem zamawiającego.
2) Okresem realizacji dostaw jest okres zimowego dokarmiania żubrów przypadający:
a) 2019 rok (2 miesiące: listopad, grudzień)
Ilość karmy:
— sianokiszonka – 8 ton,
— burak pastewny – 5 ton,
— owies – 2,2 ton.
Harmonogram dostaw karmy na 2019 rok:
— sianokiszonka [miesiąc/ton] – listopad: 4; grudzień: 4; suma: 8,
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— buraki [miesiąc/ton] – listopad: 2,5; grudzień: 2,5; suma: 5,
— owies [miesiąc/ton] – listopad: 1,1; grudzień: 1,1; suma: 2,2.
b) 2020 rok (5 miesięcy: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień)
Ilość karmy:
— sianokiszonka – 8 ton,
— burak pastewny – 5 ton,
— owies – 2,2 ton.
Harmonogram dostaw karmy na 2020 rok:
— sianokiszonka [miesiąc/ton] – styczeń: 1,6; luty: 1,6; marzec: 1,6; listopad: 1,6; grudzień: 1,6; suma: 8,
— buraki [miesiąc/ton] – styczeń: 1; luty: 1; marzec: 1; listopad: 1; grudzień: 1; suma: 5,
— owies [miesiąc/ton] – styczeń: 0,45; luty: 0,45; marzec: 0,45; listopad: 0,45; grudzień: 0,4; suma: 2,2.
3) Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy, tj. karmy:
a) sianokiszonka – dobrej jakości kiszonka z traw podsuszonych z I pokosu;
b) owies – gnieciony, zdrowy, bez zanieczyszczeń mechanicznych o wilgotności do 15 %;
c) buraki pastewne – dobrej jakości, zebrane jesienią przed przymrozkami, bez zanieczyszczeń mechanicznych
oraz oznak zgnilizny.
4) Zasady realizacji dostaw:
a) rozładunek karmy w leśnictwie Sokole w oddziale 59b, lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego w
zależności od miejsca bytowania żubrów w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień;
b) dowóz i rozładunek karmy odbywać się będzie raz lub 2 razy w tygodniu w zależności od warunków
pogodowych w obecności pracownika nadleśnictwa.
5) W ramach dostawy wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia miejsc dokarmiania, tj.:
a) uprzątanie miejsc dokarmiania polegające na zabieraniu resztek karmy i jej wywóz z terenu nadleśnictwa;
b) końcowe uprzątnięcie miejsca dokarmiania w którym wykładana była karma soczysta na zakończenie okresu
dokarmiania.
6) Należyta realizacja poszczególnych dostaw zostanie każdorazowo potwierdzona protokołem dostawy/odbioru
karmy (załącznik nr 8 do SIWZ) podpisanym przez obydwie strony.
3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
(CPV):
15700000-5 Pasza dla zwierząt
03114200-5 Siano
03211600-9 Owies
03221222-8 Burak pastewny
3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
1) miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żednia;
2) Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie
należy umieścić w ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce POIS.02.04.00-00-0027/18-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wadium - 800,00 PLN.
2. Stosuje się procedurę z art. 24aa Pzp.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Dok. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymieniono w sekcji
VI.3 oraz III.1.3 ogłoszenia.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których
mowa w sekcji VI.3 pkt I ogłoszenia
1) o których mowa w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt 1, 2, 3 składa dokument/y wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert);
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne albo, że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiane nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert);
2) o których mowa w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt 4 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2) składa dokument, o którym mowa w pkt 2), w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 dostawę (przez dostawę rozumie się wykonywanie prac
na podstawie 1 umowy) polegającą na dostawie paszy dla zwierząt na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 PLN
brutto.
6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców, o
których mowa w rozdziale 7 SIWZ.
6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ powinni spełniać łącznie wszyscy wykonawcy, z zastrzeżeniem,
iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
6.5. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:
1. oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału złożone na
formularzu JEDZ;
2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane;
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3. dowody, że wskazane przez wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna na stronie:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Żednia w pokoju nr 102 (sala konferencyjna).
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie portalu https://platformazakupowa.pl/.
3. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_zednia/zamowienia_publiczne
https://platformazakupowa.pl/


Dz.U./S S182
20/09/2019
442563-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 9

20/09/2019 S182
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 9

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp składa się oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na str. internetowej informacji określonych w art. 86 ust.5 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia można
przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji. W przypadku wspólnie ubiegających się oświadczenie składa każdy z wykonawców.
Na wezwanie składa się:
1. odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spr. spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. informację z KRK w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp wystawioną nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
5. oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne albo w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne w odniesieniu do przesłanki wykluczenia w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp;
7. oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 Pzp;
8. oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społ. w zakresie określonym na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
9. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Oferta zawierać musi:
1. formularz oferty;
2. pełnomocnictwa: do złożenia oferty, dla pełnomocnika ustanowionego przez wspólnie ubiegających się o
zamówienie;
3. zobowiązanie podmiotu 3 albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału;
4. JEDZ jako własne oświadczenie wykonawcy;
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5. JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których wykonawca polega;
6. JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. wadium w formie niepieniężnej w oryginale w post. elektron. opatrz. kwal. podp. elektron.
Ww. dokumenty składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W sekcji II.2.5 - wykreśla się sformułowanie „jakość”. Kryteriami oceny ofert są: cena - 60 %, termin płatności -
40 %.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2. i 16.3. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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