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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492008-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Niedźwiedź: Usługi leśnictwa
2019/S 202-492008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
Niedźwiedź
34-735
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Książek-Gierczyk
Tel.:  +48 183317207
E-mail: marta.ksiazek@gorcepn.pl 
Faks:  +48 183317207
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorcepn.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gorcepn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego w latach
2020–2022

mailto:marta.ksiazek@gorcepn.pl
www.gorcepn.pl
www.gorcepn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Numer referencyjny: 271-8/2019

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorczańskiego
Parku Narodowego w latach 2020-2021”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac z zakresu usług
leśnictwa na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2020 – 2022 oraz został podzielony na 6
zadań częściowych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu
hodowli i ochrony lasu, ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego,
turystyki, pozyskania i zrywki drewna.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. TURBACZ
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczańki Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 16/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach Zadania VI Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
wykonania prac (pielenie) w tzw. Ogrodzie Gorczańskim. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 6000,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach
wskazanych w siwz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. KUDŁOŃ
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczańki Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 16/12/2022
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: tak
Opis opcji:
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W ramach Zadania VI Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
wykonania prac (pielenie) w tzw. Ogrodzie Gorczańskim. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 2500,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach
wskazanych w siwz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. SUHORA
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczańki Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 16/12/2022
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: tak
Opis opcji:
W ramach Zadania VI Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
wykonania prac (pielenie) w tzw. Ogrodzie Gorczańskim. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 3000,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach
wskazanych w siwz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. JAWORZYNA
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczańki Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 16/12/2022
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: tak
Opis opcji:
W ramach Zadania VI Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
wykonania prac (pielenie) w tzw. Ogrodzie Gorczańskim. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie

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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 1500,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach
wskazanych w siwz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. KICZORA
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczańki Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 16/12/2022
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: tak
Opis opcji:
W ramach Zadania VI Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
wykonania prac (pielenie) w tzw. Ogrodzie Gorczańskim. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
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wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 2200,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach
wskazanych w siwz

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie usług leśnych na obszarze O.O. DWÓR
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorczańki Park Narodowy

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,
ekosystemów nieleśnych, ochrony zwierząt rzadkich, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, pozyskania i
zrywki drewna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 16/12/2022
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: tak
Opis opcji:
W ramach Zadania VI Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie
wykonania prac (pielenie) w tzw. Ogrodzie Gorczańskim. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
wymaga wniesienia wadium na to zadanie w wysokości 530,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach
wskazanych w siwz

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, przy czym dodatkowo zamawiający przewiduje
wykluczenie wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 poz. 498);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
i. warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje przy wykonywaniu
przedmiotowego zadania co najmniej nw. osobami (bez względu na zadanie częściowe, na które składana jest
oferta oraz bez względu na ilość zadań, której dotyczy ta oferta):
a. 1 osobą pracującą na stanowisku drwala - operatora pilarki spalinowej, która ukończyła z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane
na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym bhp;
b. 1 osobą na stanowisku pomocnika pilarza, z ważnym szkoleniem podstawowym/okresowym bhp;
c. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi
(Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, z ważnym
szkoleniem podstawowym/okresowym bhp (warunek ten nie dotyczy złożenia oferty na zadanie częściowe nr
6).
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ii. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem: warunek ten uważa się za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim nw. sprzętem technicznym w minimalnej ilości (bez względu na
zadanie częściowe, na które składana jest oferta oraz bez względu na ilość zadań, której dotyczy ta oferta):
a. 1 szt. ciągnika zrywkowego lub rolniczego przystosowanym do zrywki drewna o mocy min. 60 kM z
zamontowaną wciągarką linową;
b. 1 zaprzęgiem jednokonnym.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 25/11/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający zachęca Wykonawców do zapoznania się z instrukcją korzystania z miniPortalu dostępną pod
adresem https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności tj.: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do wezwania zostaną dołączone edytowalne
wzory formularzy (załącznik nr 5, 6, 7 i 8 do siwz). Dokumentami / oświadczeniami są:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem o
posiadaniu uprawnień. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do siwz;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 8 do siwz;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt
4 ustawy pzp tj. (...) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz);
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 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;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 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
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w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP)
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
9) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
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:
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 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.
10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.p

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2019

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