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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275122-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
2019/S 112-275122

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
241 05 19 47
pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice
40-127
Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Wójtowicz
Tel.:  +48 324206845
E-mail: zamowienia.katowice@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 324206884
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.rdos.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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja Rządowa Terenowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 w podziale na 5 zadań (części)
Numer referencyjny: WPN.261.20.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia.katowice@rdos.gov.pl
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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90711500 - QB52

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 w podziale na 5 zadań (części):
Zadanie (część) Nr 1: Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las
Tworkowski PLB240003
Zadanie (część) Nr 2: Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Las koło Tworkowa
PLH240040
Zadanie (część) Nr 3: Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Lemańskie Jodły PLH240045
Zadanie (część) Nr 4: Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Graniczny Meander Odry
PLH240013
Zadanie (część) Nr 5: Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 Kościół
W Radziechowach PLH240007, Kościół w Górkach Wielkich PLH240008, Pierściec PLH240022

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:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
Wykonania monitoringu pięciu gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG:
bączek (Ixobrychus minutus) (A022), podgorzałka (Aythya nyroca) (A060) oraz trzech gatunków regularnie
występujących ptaków migrujących nie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: hełmiatka
(Netta Rufina) (A058), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) (A005), krakwa (Anas strepera) (A051) w
obszarze Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003. Realizacja działania wynika z konieczności
wdrożenia zapisów zarządzenia nr 35/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia
23.12.2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las
Tworkowski PLB240003 (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 30.12.2013 r. poz. 7873), stanowiącego Załącznik nr 7.1. do
SIWZ.
Opracowania ekspertyzy z wyników monitoringu;
Wykonania dokumentacji fotograficznej;
Sporządzenia map.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania (części) nr 1, został określony w Załączniku nr 7.1. do
SIWZ oraz ze wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 771.81 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/10/2019
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 300,00 PLN; -
zadanie (część) nr 1

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: wykonania monitoringu dwóch gatunków
bezkręgowców stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Las koło Tworkowa PLH240040 w odniesieniu do
populacji zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) 1086 – 1 stanowisko (16 punktów monitoringowych),
pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) 1084 – 2 stanowiska, stanowiących przedmioty ochrony w obszarze
Las koło Tworkowa PLH240040 w celu oceny stanu populacji i siedliska tych gatunków opracowania ekspertyzy
z wyników monitoringu;
Wykonania dokumentacji fotograficznej;
Sporządzenia map.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania (części) nr 2, został określony w Załączniku nr 7.2. do
SIWZ oraz ze wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 2 828.38 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/10/2019
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 300,00 PLN -
zadanie (część) nr 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Lemańskie Jodły PLH240045
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Lemańskie Jodły PLH240045

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: wykonania monitoringu w odniesieniu
jednego do siedliska leśnego 91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) - 3 transekty
stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Lemańskie Jodły PLH240045 w celu oceny stanu tego siedliska
przyrodniczego.
Opracowania ekspertyzy z wyników z monitoringu;
Wykonania dokumentacji fotograficznej;
Sporządzenia map.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania (części) Nr 3, został określony w Załączniku nr 7.3. do
SIWZ oraz ze wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 508.47 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 100,00 PLN -
zadanie (część) nr 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Graniczny Meander Odry PLH240013
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Natura 2000 Graniczny Meander Odry PLH240013

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
Wykonania monitoringu dwóch siedlisk leśnych, trzech siedlisk nieleśnych oraz jednego gatunku bezkręgowca:
W odniesieniu do siedlisk leśnych: 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – 8
transektów, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – 2 transekty, siedlisk nieleśnych: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion – 2 transekty, 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion
alliariae) i ziołorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) – 2 transekty, 6510 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - 7 transektów oraz populacji zgniotka cynobrowego
(Cucujus cinnaberinus) 1086 – 1 stanowisko (13 punktów monitoringowych), stanowiących przedmioty ochrony
w obszarze Graniczny Meander Odry PLH240013 w celu oceny stanu tych siedlisk przyrodniczych oraz
populacji i siedliska gatunku;
Opracowania ekspertyzy z wyników z monitoringu;
Wykonania dokumentacji fotograficznej;
Sporządzenia map.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania (części) Nr 4, został określony w Załączniku nr 7.4. do
SIWZ oraz ze wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 262.70 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 01/10/2019
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 200,00 PLN -
zadanie (część) nr 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 Pierściec PLH240022, Kościół w Górkach Wielkich
PLH240008, Kościół w Radziechowach PLH240007
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90711500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszary Natura 2000 Pierściec PLH240022, Kościół w Górkach Wielkich PLH240008, Kościół w
Radziechowach PLH240007

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: wykonania monitoringu kolonii rozrodczej
podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Pierściec
PLH240022 w celu oceny stanu ochrony gatunku w obszarze Natura 2000;
Wykonania monitoringu kolonii rozrodczych podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) i nocka dużego
(Myotis myotis) stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich
PLH240008 w celu oceny stanu ochrony gatunku w obszarze Natura 2000.
Wykonania monitoringu kolonii rozrodczej podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) stanowiącego
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 w celu oceny stanu ochrony
gatunku w obszarze Natura 2000;
Opracowania osobnych ekspertyz na podstawie prac studyjnych i wyników przeprowadzonych badań
terenowych z wyników monitoringu dla każdego z ww. obszarów;
Wykonania dokumentacji fotograficznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania (części) nr 5, został określony w Załączniku nr 7.5. do
SIWZ oraz ze wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 490.25 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/10/2019
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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 50,00 PLN -
zadanie (część) nr 5

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z dokumentami
zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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)
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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: 17/07/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice - sala 339b (III piętro), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Aldona Wójtowicz

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego
potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania. 1.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa: 1) Ofertę, 2) aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wzór stanowi
Załącznik nr 11 do SIWZ, które należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów;
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom (na zasoby, których powołuje się dla wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu składa Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców, na zasadach określonych w
Rozdziale VII.
Zamawiający nie weryfikuje podwykonawców (tylko tych, którzy nie są podmiotami, na zasoby których powołuje
się Wykonawca) pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia (art. 25a ust. 5 ustawy), wykonawcy
powinni udzielić odpowiedzi w Części II sekcja D formularza JEDZ dotyczącej podwykonawców. W takiej
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sytuacji Wykonawcy nie mają obowiązku składania odrębnych formularzy JEDZ dla wskazanych przez siebie
podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna)
formularz JEDZ, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
Uwaga: w odniesieniu Kryteriów kwalifikacji - Część IV dokumentu JEDZ -
W zakresie odpowiednim do warunków określonych w Rozdziale VI ust. 1 i 2 SIWZ Ogólne oświadczenie
dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części
IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów
selekcji) zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).Zamawiający informuje, że
na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-
dokument-zamowienia jest dostępna instrukcja wypełniania JEDZ, która stanowi także Załącznik nr 2 do SIWZ.
Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą
stronę internetową; https://espd.uzp.gov.pl; Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny,
może korzystać z dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów pdf, doc, docx, rtf, odt. 3) Jeżeli Wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć zobowiązanie podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w sytuacji i w
zakresie określonym rozdziale VI pkt 2.4 SIWZ – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ),
określające
W szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego (...) dalszy opis w
Rozdziale VII SIWZ.

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: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019

http://uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl/kio

