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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634552-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Roboty budowlane
2020/S 252-634552

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko
Adres pocztowy: ul. Emilii Plater 15
Miejscowość: Lubsko
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Bielak
E-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 683720400
Faks:  +48 683720400
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/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://epuap.gov.pl/wps/portal/%20pgl_lp_1407/SkrytkaESP
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko
Adres pocztowy: ul. E. Plater 15
Miejscowość: Lubsko
Kod pocztowy: 68-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Bielak
Tel.:  +48 683720400
E-mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl 
Faks:  +48 683720477
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
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I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna – leśnictwo

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne »Chlebice« na terenie Nadleśnictwa Lubsko”
Numer referencyjny: SA.270.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na terenie Nadleśnictwa Lubsko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 10 do SIWZ, na który składają się: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), Projekt budowlany, Projekt budowlano-wykonawczy; Przedmiar robót - załącznik nr 
2; Podręcznik wdrażania projektu wraz z aktualizacjami – załącznik nr 8.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 681 800.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140 Roboty drogowe
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Lubuskie, Powiat Żarski Gmina Tuplice; na terenie Nadleśnictwa Lubsko
Działki numer: 183, 191, 192, 199, 200, 201, 202, obręb Grabów
Oraz numer 136, 137, obręb Chlebice,

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na terenie Nadleśnictwa Lubsko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 10 do SIWZ, na który składają się: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), Projekt budowlany, Projekt budowlano-wykonawczy, Podręcznik wdrażania projektu - 
załącznik nr 8 i załącznik nr 2 - Przedmiar robót

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 681 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 
2014-2020 POIS.02.01.00-00-0005/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.

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:
1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału 
w postępowaniu.2. 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. i 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP. 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do 
wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego 
wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, 
s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 3 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ 
Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
b)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; c)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;
d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e)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 w sprawie spłat tych należności 
(w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ); f)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia 
opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); g)oświadczenie 
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
Ze względu na ograniczona ilość znaków pełne informacje zawarte są na stronie http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/
rdlp_zielona_gora/nadl_lubsko/zamowienia_publiczne, w SIWZ w Dziale 8.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie 
lub remoncie budowli hydrotechnicznych (np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, 
zastawek, mnichów) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (każda z tych robót budowlanych).
Pojęcie „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie 
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przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Pojęcie „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm). Zgodnie z definicją zawartą w/w przepisie 
przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w 
przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego.
Pojęcie „remont” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z definicją 
zawartą w/w przepisie przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
2) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponował:
— co najmniej 2 koparkami o podwoziu gąsienicowym z pojemnością łyżki min.
0,6 m3;
3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dotyczy części powyżej:
a) co najmniej jedną osobą która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 
bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
i które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z 
późn. zm.),
— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania 
uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót w zakresie kierowania robotami 
polegającymi na_ budowie lub rewitalizacji obiektów wodno - melioracyjnych (budowa, odbudowa, przebudowa 
lub remont budowli/urządzeń hydrotechnicznych – np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, 
progów, zastawek, mnichów).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, następnie 
potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 8 SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy załącznik nr 9. Umowa zostanie zawarta na 
podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co 
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najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych, z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków 
ich wprowadzenia.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu 
robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 
Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami 
budowlanymi stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wyszczególnione w opisie 
przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 2, 10 doSIWZ - 50 %.

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.1.8) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 162-397504

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Ul. E. Plater 15, 68-300 Lubsko, sala nr 3
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć otwarciu ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy, wnieść
Zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
W ofercie, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 PZP
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena - 60 %
2 Okres gwarancji jakości 40 %.
3. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości – 15 000,00 zł,
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.1. w pieniądzu,
3.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.1.3. gwarancjach bankowych,
3.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
310 z późn. zm.).
3.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO BP S.A. Lubsko nr rachunku: 63 1020 5460 0000 5002 0042 2105
Z dopiskiem: „Wadium - Mała retencja MRN-2 Chlebice”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie, podanym w ust. 10.1. zostanie uznane na 
rachunku bankowym Zamawiającego.
3.34. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołane, na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 
PZP. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub 
wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji.
10.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. 
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 
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wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 7b PZP
10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
10.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
10.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem) – określenie 
przedmiotu zamówienia,
10.6.3. kwotę gwarancji (poręczenia),
10.6.4. zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP 
oraz art. 46 ust. 5 PZP.
10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.12.
10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. Naj. oferta nie 
będzie wybrana z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zam. przewiduje udzielenie zamówień

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 Ustawy, przysługuje odwołanie 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 
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 
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w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 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. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 
i 16.3 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. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 172 ust. 2, pkt 1 ustawy Pzp, w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 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.
— -----------------------------------------------------------------------do pkt VI.3) Wykonawca nie może złożyć oferty 
wariantowej, Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego 
systemu zakupów, oferta najkorzystniejsza nie będzie wybrana z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
_________________________
Do pkt III.1.1):
W pkt od 8.4 do 8.9 SIWZ Zamawiający opisał wymagane dokumenty jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ze względu na ilość znaków nie może 
Zamawiający wpisać w ogłoszeniu).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów:
1) o których mowa w pkt 8.1. ppkt 2) lit a)-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
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,
2) o których mowa w pkt 8.1. ppkt 2) lit. d) SIWZ 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.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt 8.4. ppkt 2) SIWZ powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa 
powyżej w pkt. 8.4. ppkt 1) lit. b) SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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