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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72743-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2020/S 031-072743
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Tel.: +48 413340098
Faks: +48 413445414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodypolskie.bip.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://wodypolskie.bip.gov.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kielce na lata 2020–2022”
Numer referencyjny: 81/ZKI/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90721800
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych w
latach 2020–2022 położonych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.

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:
Zadanie nr 1: koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Busko-Zdrój (część I)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych w
latach 2020–2022 położonych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwukrotnego koszenia w każdym w roku kalendarzowym w
latach 2020–2022 w niżej wymienionych Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni w Kielcach:
2.1. wykaz powierzchni i lokalizacji wałów do wykoszenia na terenie Nadzoru Wodnego (NW) Busko-Zdrój –
zadanie nr 1: koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Busko-Zdrój (część I):
L.p. Nazwa odcinka wału Rozmiar
Mb Od – do Miejscowość, gmina Powierzchnia do koszenia
Ha
1) Lewy wał rz. Nidy 5000 0+000 – 5+000 Grotniki Małe, Grotniki Duże, Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn 11,5.
2) Prawy wał rz. Nidy 8900 0+000 – 8+900 Podraje, Łęka, Nowy Korczyn, Winiary Dolne, Stary Korczyn, gm.
Nowy Korczyn 20,47.
3) Prawy wał rz. Nidy 3800 0+000 – 3+800 Pińczów, Kopernia, gm. Pińczów 1,47.
4) Lewy wał rz. Nidy 5500 0+000 – 5+500 Pińczów, Kopernia, gm. Pińczów 6,05.
Razem 23200 39,49.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu roślinności z wałów
przeciwpowodziowych (skarp, korony oraz ramp przejazdowych, międzywala) oraz na ręcznym wykoszeniu
w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego., wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i
wywozem poza obręb prac, tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Mechaniczne wykaszanie należy przeprowadzać za pomocą sprzętu dostosowanego do parametrów wałów,
aby zapobiec ich uszkodzeniu.
5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
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6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisu art. 22 § 11 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz.
1040, z późn. zm.) osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia (co najmniej w
okresie od dnia protokólarnego przekazania terenu usługi do dnia odbioru każdej części zamówienia (pokosu),
pracujących na stanowiskach robotniczych i wykonujących prace polegające na koszeniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania wymagania, o którym mowa w pkt. 6 poprzez
żądanie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie lub
przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji zamówienia (świadczenia pracy przez pracowników).
8. Wykonawca utrzyma wymagany stan zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na warunkach
określonych w powyższym pkt. 6. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych chorobą, urlopem lub
zdarzeniami losowymi, w celu zapewnienia odpowiedniej liczby osób niezbędnych do należytego wykonania
zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób na innej podstawie prawnej, z
zastrzeżeniem zagwarantowania stawek minimalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie
Ustawy z dnia 10.10.2002 r. – o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 2177, z
póź. zm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. III SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 6 000,00 PLN
(słownie: sześć tysięcy złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2: koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka (część II)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Teren Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych w
latach 2020–2022 położonych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwukrotnego koszenia w każdym w roku kalendarzowym w
latach 2020–2022 w niżej wymienionych Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni w Kielcach:
2.2 wykaz powierzchni i lokalizacji wałów do wykoszenia na terenie Nadzoru Wodnego(NW) Kazimierza Wielka
– zadanie nr 2: koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Kazimierzy Wielkiej (część II):
L.p. Nazwa odcinka wału Rozmiar
Mb Od - do Miejscowość, gmina Powierzchnia do koszenia
Ha
1) Prawy wał rz. Nidzicy 2100 0+000 – 2+100 Piotrowice, gm. Koszyce 5,25.
2) Lewy letni wał rz. Nidzicy 1200 0+000 – 1+200 Morawianki, Morawiany, gm. Bejsce; 1,08.
3) Prawy letni wał rz. Nidzicy 2300 0+000 – 2+300 Kijany, Morawiany, gm. Bejsce 2,07.
4) Prawy wał rz. Nidzicy 1800 0+000 – 1+800 Skalbmierz, gm. Skalbmierz. 1,63.
Razem 7400 10,03.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu roślinności z wałów
przeciwpowodziowych (skarp, korony oraz ramp przejazdowych, międzywala) oraz na ręcznym wykoszeniu
w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego., wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i
wywozem poza obręb prac, tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Mechaniczne wykaszanie należy przeprowadzać za pomocą sprzętu dostosowanego do parametrów wałów,
aby zapobiec ich uszkodzeniu.
5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisu art. 22 § 11 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz.
1040, z późn. zm.) osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia (co najmniej w
okresie od dnia protokólarnego przekazania terenu usługi do dnia odbioru każdej części zamówienia (pokosu),
pracujących na stanowiskach robotniczych i wykonujących prace polegające na koszeniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania wymagania, o którym mowa w pkt. 6 poprzez
żądanie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie lub
przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji zamówienia (świadczenia pracy przez pracowników).
8. Wykonawca utrzyma wymagany stan zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na warunkach
określonych w powyższym pkt. 6. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych chorobą, urlopem lub
zdarzeniami losowymi, w celu zapewnienia odpowiedniej liczby osób niezbędnych do należytego wykonania
zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób na innej podstawie prawnej, z
zastrzeżeniem zagwarantowania stawek minimalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie
Ustawy z dnia 10.10.2002 r. – o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 2177, z
póź. zm..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2022
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: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 1 400,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3: koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jędrzejów (część III)
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych w
latach 2020–2022 położonych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwukrotnego koszenia w każdym w roku kalendarzowym w
latach 2020–2022 w niżej wymienionych Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni w Kielcach:
2.3. wykaz powierzchni i lokalizacji wałów do wykoszenia z podziałem terenowym na gminy na terenie Nadzoru
Wodnego (NW) Jędrzejów – zadanie nr 3: koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jędrzejów
(częśćIII):
L.p. Nazwa odcinka wału Rozmiar
Mb Od - do Miejscowość Powierzchnia do koszenia
Ha
Gmina Pińczów
1) Lewy wał rz. Nidy 2520 0+000 – 2+520 Kopernia 2,52.
2) Lewy wał rz. Nidy 670 0+000 – 0+670 Zalesie 0,67.
3) Prawy wał rz. Mierzawy 600 0+000 – 0+600 Kopernia 0,60.
4) Prawy wał rz. Branki 1400 0+000 – 1+400 Skowronno 1,26.
5) Lewy wał rz. Branki 1320 0+000 – 1+320 Skowronno 1,32.
Razem 6510 6,37.
Gmina Michałów
1) Prawy wał rz. Nidy 3005 0+000 – 3+005 Pawłowice, Bełk 3,005.
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2) Lewy wał rz. Mierzawy 1950 0+000 – 1+950 Pawłowice 1,95.
3) Prawy wał rz. Mierzawy 1450 0+600 – 2+050 Pawłowice 1,45.
Razem 6405 6,405.
Gmina Kije
1) Prawy wał rz. Nidy 1734 0+390 – 2+124 Kliszów 1,040.
2) Lewy wał rz. Nidy 1734 1+912 – 3+646 Kliszów 1,29.
Razem 3468 2,33.
Gmina Imielno
1) Prawy wał rz. Nidy 4196 0+000 – 0+390; 2+124 – 5+930 Motkowice, Borszowice 2,516.
2) Lewy wał rz. Nidy 1912 0+000 – 1+912 Motkowice 1,422.
3) Prawy wał rz. Nidy 1540 0+000 – 1+540 Stawy 1,451.
4) Prawy wał rz. Nidy 4340 0+000 – 4+340 Sobowice, Stawy 4,34.
5) Lewy wał rz. Nidy 3100 0+670 – 3+770 Sobowice 3,10.
6) Lewy wał Cieku od Bełku 190 0+000 – 0+190 Bełk 0,19.
7) Prawy wał Cieku od Bełku 780 0+000 – 0+780 Bełk 0,78.
Razem 16058 13,799.
Gmina Sobków
1) Prawy wał rz. Nidy 3640 0+000 – 3+640 Mokrsko G., Brzeźno 2,30.
2) Prawy wał rz. Nidy 3670 0+000 – 3+670 Kotlice, Mokrsko D. 2,296.
3) Lewy wał rz. Nidy 1730 0+000 – 1+730 Staniowice, Sobków 0,72.
4) Lewy wał rz. Nidy 1580 0+000 – 1+580 Korytnica, Staniowice 0,848.
5) Lewy wał rz. Nidy 3030 0+000 – 3+030 Rębów, Korytnica 1,86.
Razem 13650 8,024.
Ogółem 46091 36,928.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu roślinności z wałów
przeciwpowodziowych (skarp, korony oraz ramp przejazdowych, międzywala) oraz na ręcznym wykoszeniu
w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego., wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i
wywozem poza obręb prac tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Mechaniczne wykaszanie należy przeprowadzać za pomocą sprzętu dostosowanego do parametrów wałów,
aby zapobiec ich uszkodzeniu.
5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisu art. 22 § 11 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz.
1040, z późn. zm.) osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia (co najmniej w
okresie od dnia protokólarnego przekazania terenu usługi do dnia odbioru każdej części zamówienia (pokosu),
pracujących na stanowiskach robotniczych i wykonujących prace polegające na koszeniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania wymagania, o którym mowa w pkt. 6 poprzez
żądanie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie lub
przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji zamówienia (świadczenia pracy przez pracowników).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. III SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

13/02/2020
S31
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/9

Dz.U./S S31
13/02/2020
72743-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5.700,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).

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 ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału Wykonawca musi wykazać:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował,
co najmniej jedna usługę polegającą na koszeniu wałów przeciwpowodziowych dla:
— zadania nr 1 lub nr 3 w ilości nie mniejszej niż 20 ha,
— zadnia nr 2 w ilości nie mniejszej niż 5 ha.
(potwierdzoną dowodami określającymi, że usługa została wykonana w sposób należyty).
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, wystarczy udokumentować tylko
posiadanie doświadczenia w zakresie koszenia wałów o powierzchni nie mniejszej niż 20 ha.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w powyższym pkt. 1 Wykonawca musi przedłożyć
– wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat
wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ.

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:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego
zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy.
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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: 20/03/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
POLSKA, pok. Nr 6
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, w sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców, a także inne
zainteresowane osoby.

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
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:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub 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
Zamawiającego.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2020
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