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Usługi - ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

NiniejszeogłoszenieWWitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NoTlCE..3I726L-2oI7:TEXT:PL:HTML

Polska'Krempna: Usługi gospodarki leśnej

zoLTtS L53'3L7Z6L

ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

r 1\ Nazwa i adresY
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempne1

t.2)

t.3)

KremPna 59

KremPna
38-232
Polska
osoba do kontaktóW: Anna Burszczan

1ę1.' +4B I3Ą4LĄ099

E-mail: aburszczan@ magurskipn'pl

Faks: +48 !344LĄo99

Kod NUTS: PL
AdresY internetowe:
o'o*"u adres: http:/IWWW magurskipn'pł/

Wspólne zamówienie

Komunikacia
Nieograniczony,pełnyrbezpośrednidostępdodokumentówzamówieniamoznauzyskaćbezpłatniepod
adresem: http:llwww. magurskipn'pl/index'php?cl=olt"tu:n:1::.j^,

5;ru'**;,:ł:xT":i.'':x''"Tj;ilT:Tx:1ilJil::ffi:L' 
przesyłać na następujący adres:

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej

KremPna 59

KremPna
38-232
Polska
Osoba do kontaktóW: Anna Burszczan

1sl.' +48 L344L4O99

E-mail: aburszczan@ magurskipn' pl

pąp5' +4B t344L4o99

Kod NUTS: PL
AdresY internetowe:

Główny adres: http:llWWW' magurskipn' pl/

I.4) Rodzaj instytucii zamawiaią::l-^..

lnny rodzaj: państwowa osoba prawna

Dyrekywa 201'4l24lUE

l'5) GłÓwny przedmiot działalności : :::]| :

Procedura otwarta
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Środowisko

Sekcia ll: Przedmiot
ll.]-) Wie!kość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
Usługi z zakresu ochrony ekosystemów leśnych (hodowla lasu, ochrona lasu) w roku 2oI7 na terenie

Magurskiego Parku Narodowego.
Numer referencYj nY : ZF-37 O-19 I 17

|l'L.2) Główny kod CPV
77231000

ll.]-.3) Rodzajzamówienia
Usługi

ll.]_.4) Krótkiopis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu ochrony ekosystemów leśnych (hodowla lasu, ochrona lasu) na

terenie Magurskiego Parku Narodowego w 2017 r. polegające na:

_ Czyszczeniu póŹnym w o'o. Baranie,

- zabezpieczeniu pędów jodły przed zgryzaniem w o.o' Baranie, Grab, Rostajne, Zydowskie, Świątkowa'

- naprawie ogrodzeń w o.o. Baranie, Grab, Huta, Polany, Rostajne, Folusz, Hałbów, Jaworze, Pielgrzymka'

Świątkowa.
Dopuszcza się mozliwość składania ofert częściowych'

ZamÓwienie zostało podzielone na 3 części, szczegółowy podział na części i dokładny opis poszczególnych

części przedmiotu zamówienia zawarty jest"w Załączniku nr 7 do SIWZ.

ll'1.5) Szacunkowacałkowitawartość
Wartość bez VAł 25 205.00 PLN

ll.1.6) lnformacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

oferty mozna składać w odniesieniu do wszystkich części razem

tl.z) Opis

l'l'.2.1) Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

U.2.2) DodatkowY kod lub kodY CPV
7723L000

|l'2'3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Magurskiego Parku Narodowego.

|l.2.4) opiszamówienia:
Czyszczenia póŹne w o.o. Baranie na obszarze 6'00 ha.

ll.2.5) Kryteriaudzieleniazamówienia
Kryteria określone ponizej

Kryterium jakości _ Nazwa: Termin płatności faktury VAT/rachunku lWaga'.20 o/o

Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia l Waga'. 20 o/o

Cena - Waga: 60 %

LL|OB|^jLT S1s3
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11.2.6)

r.2.7)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT 7 500'00 PLN 
icznego systemu zakupów

okres obowięywania zamówienia' umowy ramowei lub dynaml

Koniec: 3OltllAOLT

Ń,;'"J.'" zamÓwienie podlega wznowieniu: nte

l l.2. 10) lnformacje o ofertach.wa1ia1to1,v;łl

Dopuszcza srę składanie ofert wariantowych: nie

ll.2.II) lnformacie o oPciach

OPcje: nie

|l'2'L2) lnformacie na temat katalogóW elektronicznych

ll.2.l-3) lnformacie o funduszach Unii Europeiskiei 'skiej: nie

Zamówieniedotyczyprojektu/programufinansowanegoześrodkówUniiEurope1t

l|.2.tĄ) lnformacie dodatkowe

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla,*_]lll."oury odwróconei'" o której

mowa W arI.zaaaust. 1 i 2 Pzp.sioro*nl" do przywołanych przepisów zamawiający najpienru dokona oceny

ofert,anastępniezbada,.,vuuvxonu*.a,które9oof::l.loonuocenionajakona;korzystniejsza,niepodlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału W postępowanlu'

ll.2) OPis

ll.2.L) Nazwa:
Część2
Część nr" 2

ll.Z.Z) DodatkowY kod Iub kodY CPV

77Z3LOOO

ll.2.3) Miejsce świadczenia usług

KOd NUTS: PLB2

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Magurskiego Parku Narodowego'

||.?.4) opis zamówienia: -l -^^rzrniam w o.o' l e, Zydowskie, Świątkowa w ilości

ZabezpleczeHie pędów jodły przed zgryzaniem w o'o' Baranie' Grab' Rosta1n

l-58,7 tys' szt'

ll.2.5) Kryteriaudzieleniazamówienia

ffi :lili:n:::'-"Jili'rerml1ol"l::"1iiY:l:l':T::#:'iY:fl?;:-
Kryterium iakości 

_ Nazwa: n=puxf .połeczne realizac]i przedmiotu zamówienia lWaga" 20 o/o

Cena - Waga: 60 o/o

ll.2.6) Szacunkowawartość

ll2:7) :il:T::nffi:j:i::|,l[^,., umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 3OlL1'|2OI7

t.,linieiszezamówieniepodlegawznowieniu:nie

ll.2.l-O) lnformacie o ofertach.wariantowYch

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

ffiiz-on 5153
ocedura otwarta
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'' "2.11) lnformacje o oPcjach
Opcje: nie

|l.2'12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europeiskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

U.2.1,4) lnformacie dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasaclami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej'', o której

mowa W art' 24aa ust. 1 i 2 Pzp' Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpienru dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału W postępowaniu.

ll.2) Opis

1l,.2.1) Nazwa:
Część 3
Część nr: 3

1'.2.2) DodatkowY kod lub kodY CPV
77Z3LOOO

l|'2.3) Miejsce świadczenia usług
KOd NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Magurskiego Parku Narodowego.

x'2'4) opiszamówienia:
Naprawaogrodzeń w o.o. Baranie, Grab, Huta, Polany, Rostajne, Folusz, Hałbów, Jaworze, Pielgrzymka,

Świątkowa.

ll'2.5) Kryteriaudzieleniazamówienia
Kryteria określone ponizej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT/rachunku lWaga:20 o/o

Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia l Waga: 20 o/o

Cena - Waga: 60 %

ll.2.6) Szacunkowawartośó
Wartość bez VAT 5 223.00 PLN

x.2'7) okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 3OlI1'|2OI7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.10) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

ll.z.LL) lnformacje o oPcjach
Opcje: nie

|l.2'12) lnformacje na temat katalogóW elektronicznych

11.2.13) lnformacie o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

1l .2.1,4) lnformacje dodatkowe

11.10812017 s153
http ://ted.eu ropa.eu/TED
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Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami o:"*Y::u^:i dla tzw' "p':"1:']^:^1wrócone1'" 
o której

mowa W art' 24aa"o. 'l 
, oro. śtosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpienru dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czv wvkon1y:" -:::Y:":':n] l"""'" oceniona jako na|korzystnieisza' nie podlega

olelt' a. llaJLęP'llv --_--

*oi".r".'"'oraz spełnia waru nki udzi ału 
-w 

o""::-"::':

lll.1) Warunkiudziału

lll']-'1-) Zdolnośó do prowadz:.n,"l-rl*nności zawodowei, w tym Wymogi związane z wpisem do reiestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krÓtki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku W tym Zakresie'

lll.l-.2) Sytuacia ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku W tym Zakresie'

lll.].'3) Zdolność techniczna i kwalifikacie zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych StandardóW: 
za snełnionv, ieśli wykonawca wykaże' ze w okresie

Warunekten'WzakresiedoŚwiadczeńia,zostanieuznanyzaspełniony,jeśliwykonawcawykaze'żewr
ostatnich 3 lat przed upływem ,"r*uiu ,*udania ofert tu i"-z"ri ixr"s prowad'enia dzrałalności gospodarczej jest

krótszy - W rym okresie), *yxonyń lub wykonuje t* p,.rvpuJ*u świadczeń okresowych lub ciągłych) usługi o

podobnym 'ńu'ur't"''" 
iWartości' Pod pojęciem 

":|19^-,

o podobnym''ńu'uxt"''" i wartości rozumie 
'ię 

*y|!Tll"'

1)praczzakresuczyszczeniapóŹnegonakwotęniemniejsząnizB000PLNbrutto.
2) prac z zakresu zabezpiecze"i" pęoJ* 1oov niiej jgryzaniem 

na kwotę nie mniejszą niż 1-0 000 PLN brutto'

ilj;ffiT[i*:;33**xr**.:t"fJ;:J::53}1i"T:J':#,llli'i,,",''Wykonawca 
v'ykaŻe,Że

dysponuie o)u''o ")oi""eniu-póŹnym 
co najmniej ]' SZt' piły spallnowe1'

Warunek ten, W zakresie osób skierow.'.n l]1,": 
wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie Uznany za

;lp;:';:*)J:ffi'ńYjffi''":,"ll'Sffi:i, 
które umozliwiają realizację zamówienia na od1owiednim

poziomie iakości' o najmniej 5 osobami' które umozliwiają realizację

2) przy zabezp|e'czeniu pędów iodły przed Zgryzanlem c

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości' 
l zamówienia na odpowiednim

3)przynaprawieogrodzeń."""j;;;;,zosonamiktóreumożliwiająrealizację
poziomie jakości'

lll.1.5) lnformacie o zamówieniach zastrzeżonych

lll'2) Warunkidotyczącezamówienia

lll.2']-) lnformacie dotyczące określonego zawodu

|ll'2'2) 
iT,1llffi:xl"J.z:H#Ioye *yronT:1?::]:T:ffiff-,H,::l?fi"' --^| '-'apowierzyć

2. Wykonawca jest zobowiąany ństazae w ofercie "i':: iT:5ra' 
ktÓrych wykonanie zaml'-rzi

ł l*fuk": m] :: :,,J ::#x"f:;jJ:[ JJffi :: :ilH"' wy ko n awc ę kl u c zowyc h c zę ś c i

zamówienia'

ffiBott Si_53
- Procedura otwana

--Usługi-ogłoszenle
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4. Jezeli zamawiający stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia'

wykonawcazobowiąanyjestzastąpićtegopodwykonawcęlubzrezygnowaćzpowierzeniawykonaniaczęści
zamówienia podwykonawcy'

5' Wzór umowy Stanowi Zdącznik nr 2 do SIWZ'

6.Zwykonawcą,któregoofertazostanieuznanazanajkorzystniejszą,zostaniezawarlaumowa,nawarunkach
określonych We WZorZe umowy'

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane zazgodąobu stron Wyrazoną na

piśmie pod rygorem niewazności'

B'Zamawiającyprzewidujemozliwośćdokonaniazmianyumowynawarunkachokreślonychwprojekcie
umowy'

lll.2.3)lnformacjenatematpracownikówodpowiedzialnychzawykonaniezamówienia
obowiąek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania

zamówienia

Sekcia lV: Procedura
lv.l) oPis
lV.1.l-) Rodzaj ProcedurY

Procedura otwarta

lV.1.3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

lV.1.4)Zmniejszenieliczbyrozwięafilubofertpodczasnegocjacjilubdialogu
|V.1.6) lnformacie na temat aukcji elektronicznej

lV.1.8)lnformacjenatematPorozumieniawsprawiezamówieńrządowych(GPA)
ZamówieniejestobjętePorozumieniemWsprawiezamówieńrządowych:nie

lv.z) lnformacjeadministracyjne

lV'2']-) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

lv'2'2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:2Ol09l2OI7
Czas lokalnY: 09:30

lV.2.3)Szacunkowadatawysłaniazaproszeńdoskładaniaofertlubdoudziałuwybranymkandydatom
lv'2'4)Języki,Wktórychmożnasporządzaćofertylubwnioskiodopuszczeniedoudziału:

Polski

lV.2.6) Minimalny okres, W którym oferent będzie związany ofertą

okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

lV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Dara" zologl2orT
Czas lokalnY: 10:00

xfr::.:" ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Krempn ej 59,38-232Krempna 59, w Sali Konferencyjnej

DYrekcjiMPN'

lnformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

lnformacje na temat procesów etektronicznych

vr.1)

vr.2)

ttnatzotl s153 @Ówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
http : //ted. eu ro Pa' e u/T E D
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zabezpieczenia pędów jodły przeo ZgIyLdl ''""'] '|1n^1':.::;'^ ,;;;'^ I ' l przepisów Kodeksu

zamówieniawyłączniep,.",'o,oovzatruclnionenapodstawieUmowyopracęWrozumlenll

Vl.3) lnformaciedodatkowe:
I' 7amawiĄący n i e do p u s zcza mozliwośc i skład ani a of e rt warl antowyc h'

2'Zamawia1ącynieprzewidu1emozliwościudzieleniazamówieńnapodstawieart.67ust'1pkt6Pzp.
3.ZamawiającyWymagawniesieniawadiumwwysokościokreślonejponizejdlaczęści:

-dlaczęścilwwysokości200PLN(słownie:dwieścieZłotych00/100)'_dlaczęścillwwysokości300PLN(słownie:trzystazłotych00/]-00)'

- dla części lll w wysokości 100 PLN (słownie: Sto Złotych 00/]-00)'

4. Przy,wyborze oferty zamawiający nęozie kierował się następującymi kryteriami (część 1--3):

LP. KrYterium ranga

1) Cena brutto oterty 60 %

2)Termin płatności faktury VAT/rachunku 20 0/o

3)Aspekty społeczne realizacji p rzedm iotu i':::::]::',: 
*

4.]- ocena ofert będzie dokonywana według następu1ących 
11'uo'

a) w kryterium Cena zostanie Zastosowany następujący WZor:

C= CN/CB x 60 Pkt
gdzie:

C _ liczba punktów przyznanych Wykonawcy Za cenę

CN _ najniższazaoterowana Cena

fiiil?nJ,.Tf '|5;#'*JlŁ:ilil"j'.'e 60 pkt. Przyznanepunkty Zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc

Po Przecinku'

li***ru:.:'#ll"t"l,J::il:l"HJJlxiTi,",-ularzu 
ofertowym mus być jednakowydlawszystkich

części (część l-lll). \ /^+//Ą^h| , ,-amawiającego: 14 dni.

2) NajkrÓtszy mozliwy termin płatności faktury VaVrachunku Wymagany przez l

3) Najdłuzszy mozliwy termin płatności faktuiy VaUrachunku uwzględniony do oceny ofert: 30 dni' Jezeli

Wykonawcazaproponu1eterminpłłnoscidłuŻszyniż30dnidoocenyofertzostanieprzyjętyokres30dni
i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą' 

20 pkt -

4)Wykonawca,ktJryzaoferujenajkorzystniejsząwartośĆ(30dni)-otrzymuje
maksymalną liczbę punktów' 

' ' -:^l l-^-'\'_łńÓ \^'art ]e O pkt.

5) Wykonawca' który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) _ otrzymule 
Llil''*o'u wartośt 

'

6)PozostaliWykonawcy(tJ.Wykonawcy,którzyZaproponowaliwartośćpośrednia,pomiędzywartością
najkorzystniejsząanajmniejkorzystną),otrzymująliczbępunktówobliczonąWgWZoru:
T=Tox20Pkt
Tmax
gdzie: , -^r^r,r^,^\^,-n\/ \^r nfercie
To-terminpłatnościfakturyVaUrachunkuzadeklarowanywofercieocenlanel
Tmax _ najdłuzszy możliwy termin płatności faktury VaUrachunku

T-liczbapunktóWuzyst<anycrrwkryterium,,terminpłatnoŚcifakturyVat''/rachunku
7)Wtymkryteriummoznauzyst<aćmaksymalnie20pkt.PrzyznanepunktyZostanązaokrąglonedodwóch

; ff:#Jriil5;"* ,,Aspekty sPołeczne real 
:"T,,:Ti:::::T::T:):;:":T.T:;dzie 

przyjęcie

przezWykonawcęzobowiąania:.o*n:9:.dowykonyruaniaczynnościzzakresuczyszczeniapÓŹnego'
zabezpieczenia pędow jodły przed 'n"'un'ull T1'^1Y.::::i:::':::"*1?il,:':[TJJ'o",1l'J",jl* 
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pracy. Zasady realizacji tego zobowiąania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały
opisane We WZorZe Umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SlWZ). We wzorze umowy zobowiąanie do
wykonywania czynności z zakresu czyszczenia pÓŹnego' zabezpieczenia pędów jodły przed zgryzaniem,
naprawy ogrodzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione
na podstawę Umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest określane jako ,,obowiązek
Zatrudnienia''. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiąania umownego do wykonywania
czynności z zakresu czyszczenia póŹnego, zabezpieczenia pędów jodły przed zgryzaniem, naprawy ogrodzeń
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawę Umowy o
pracę W rozumieniu przepisów Kodeksu pracy W formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SlWZ). Brak wskazania
w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiąania, o którym mowa W zdaniu poprzednim będzie
uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny
ofert. oferta Wykonawcy, który Zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt.

Vl.4) Procedury odwoławcze

Vl.4.1) organ odpowiedziaIny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej lzby odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 2245B7BOO

Adres i nternetowy: http://www. uzp. gov.pl

V1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej lzby odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres i nternetowy: http://unniw uzp. gov.pl

Vl.4'3) Składanieodwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

]-. Kazdemu wykonawcy a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub moze ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl Ustawy PZp'

2. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnejz przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętejw
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiąany na
podstawie ustawy PzP.
3. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której ZarA)Ca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawieraĆ zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym'

- - Usługi - ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
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5'odwołującyprzesyłakopięodwołaniazamawiającemuprzedunłvwe1l"]T::::wniesieniaodwołania
WtakiSposÓb,abymógłonzapoznacsięz1egotreściąprzedupływemtegoterminu.Domniemywaslę'
iż zamawiający mógł Zapoznac.ię ' 

,,"j.ą o-dwołania pr'"o uiływem 
'"ń:::. ::.i."n" 

wniesienia' jezeli

przesłanie 

'ego 

xopii nastąpiło prruo upŃ"m terminu do jego wniesienia przy uŻyciu środków komunikacji

elektronicznej. .- --^^l^nią ' ' zamawiającego stanowiącej

6. odwołanie wnosi się w terminie 1-0 dni od o"l" o]':1inia informacji o czynnosct

podstawę jego wniesienia - jezeli Zostały przesłane::T:.f określony W art' 1Bo ust' 5 zdanie drugie ustawy

Pzp. albo * or''"* 'i 
dni - jeżeli Zostały przesłane w inny sposób'

7.odwołaniewobectreściogłoszeniao,amowieniu,ajezelipostępowanie1estprowadzone
w trybie prze*rgu nieograniczonego' także wobec postanowień siecyfikacji istotnych warunków zamówienia'

wnosi się w terminie 10 dni od onia puutixac1i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikac1i istotnycn warunńo* .u*owienia na Stronie internetowej'

8' odwołanie wobec czynności ""uJ 
;;;n;::i:::^:-15 g'ii tg',l:1"^'l::::erminie 10 dni od dnia' w

którympowziętolubprzyzachowani.unalezytejStarannoŚcimoznabyłopowziąćwiadomość

; ti :*".,:.iij :ff #j?:f : :""fi :x.,.i il,l l5',-''' an i a o dwoł awc ze g o p rZySł u g u j e skar g a d o s ąd u'

10.Szczegółowezasadydotyczące.to,o*uniuodwołańorazskargdosąduokreśladziałVlustawyzdnia
2g.L'2oo4r._Prawozamówieńpuotlcznycrl(Dz.U.z2oL5r'poz.2164zpóŹn.zm')'

Vl.4.4) Źródło,gdzie można uzyskać in{ormacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej lzby odwoławcze1

ul. Postępu 17a

Warszawa
02-676

Polska
1sl. +48 224587840
pą(5' +4B 224587800

Adres i nternetowy: http ://www' uzp' gov' pl

Vl.5) Data Wysłania ninieiszego ogłoszenia:

rclo8l20L7
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