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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Sypniewska
Tel.: +48 261845687
E-mail: dorota.sypniewska@zbrojni.pl
Faks: +48 261845503
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polska-zbrojna.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.polska-zbrojna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi informacyjne

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

Nazwa:
Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego
Instytutu Wydawniczego
Numer referencyjny: 10/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79810000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem umowy ramowej jest udzielanie zamówień na usługi drukowania i dostawy wydawnictw
Wojskowego Instytutu Wydawniczego:
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Zadanie 1 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE MIĘKKIEJ
Zadanie 2 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE TWARDEJ
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części (zadania) – opis
poszczególnych części zamówienia zawierają załączniki nr 1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 946 435.35 PLN

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 1 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE MIĘKKIEJ
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79810000
79800000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz do siedzib odbiorców hurtowych

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 1 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE MIĘKKIEJ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik 1A i 1B 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: 6 340 664.37 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Zadanie 2- WYDAWNICTWA W OPRAWIE TWARDEJ
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79810000
79800000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz do siedzib odbiorców hurtowych.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 2 - WYDAWNICTWA W OPRAWIE TWARDEJ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik 1C i 1D 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: 1 605 770.98 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową. Do potwierdzenia informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub
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sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych przypadkach Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (art. 22a ust. 2). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności
technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej polega na zasobach i zdolnościach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest oprócz oświadczeń i
dokumentów wymienionych powyżej udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) w przypadku warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej – dokumentu, o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2)oświadczenia podmiotu udostępniającego określającego: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy
podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż: dla Zadania 1 – 100 000,00 zł; dla Zadania 2 – 50 000,00 zł. Jeżeli
Wykonawca składa ofertę na obie części (zadania) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego
warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla obu części (zadań),
na które składana jest oferta. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej
walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z
dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie
internetowej: http://www.nbp.pl/ home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: – dla Zadania 1 – co najmniej jedną usługę
polegającą na drukowaniu wydawnictw w oprawie miękkiej, przy czym w zakres usług mogły wchodzić również
skład, pakowanie oraz usługi dowozu i przekazania we wskazane miejsce o wartości nie mniejszej niż 100
000,00 zł. Potwierdzeniem spełniania warunku nie będzie wykazanie się wykonaniem dostaw wydawnictw w
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oprawie miękkiej; – dla Zadania 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na drukowaniu wydawnictw w oprawie
twardej, przy czym w zakres usług mogły wchodzić również skład, pakowanie oraz usługi dowozu i przekazania
we wskazane miejsce o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł. Potwierdzeniem spełniania warunku nie będzie
wykazanie się wykonaniem dostaw wydawnictw w oprawie twardej.
Zamawiający nie uzna przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kilku zsumowanych usług,
których łączna wartość wynosiła kwoty konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunku dla poszczególnych
zadań. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość wykonanej usługi do dnia złożenia ofert musi
co najmniej odpowiadać kwotom koniecznym dla poszczególnych zadań do potwierdzenia warunku.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa ofertę obydwa zadania jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia
warunku posiada jedną usługę (oraz np. poświadczenia), wartość tej usługi powinna być nie mniejsza niż
łączna kwota wykonanych usług, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla obydwu zadań,
na które składana jest oferta z zastrzeżeniem, że przedmiotem umowy wskazywanej na potwierdzenie
spełniania warunków były świadczenia wymagane zarówno dla zadania 1, jak i 2, zaś udział kwotowy tych
świadczeń w wartości całej usługi był wystarczający dla potwierdzenia spełnienia każdego z warunków. W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej usługi do dnia złożenia ofert, musi być
wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. W przypadku wartości usług wyrażonej w innej
walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z
dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert, na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie
internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują:
– dla Zadania 1 – co najmniej jedną usługę polegającą na drukowaniu wydawnictw w oprawie miękkiej, przy
czym w zakres usług mogły wchodzić również skład, pakowanie oraz usługi dowozu i przekazania we wskazane
miejsce o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Potwierdzeniem spełniania warunku nie będzie wykazanie
się wykonaniem dostaw wydawnictw w oprawie miękkiej,
– dla Zadania 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na drukowaniu wydawnictw w oprawie twardej, przy
czym w zakres usług mogły wchodzić również skład, pakowanie oraz usługi dowozu i przekazania we wskazane
miejsce o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł. Potwierdzeniem spełniania warunku nie będzie wykazanie się
wykonaniem dostaw wydawnictw w oprawie twardej.
UWAGA: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
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charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych
przypadkach Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2). Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej
lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków
dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej polega na
zasobach i zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany
jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
żąda oświadczenia podmiotu udostępniającego określającego:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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

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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
siedziba Zamawiającego tj. Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, III piętro,
pokój numer 321

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
październik 2020 roku
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ), celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert. Informacje zawarte
w oświadczeniu – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.Zamawiający informuje,
iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
określone zostały szczegółowo w rozdziale V oraz VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.
Zamawiający informuje, iż wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale VII Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy
złotych), w tym na: Zadanie 1 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); Zadanie 2 – 7 000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych). Wykonawca składający ofertę na wybrane zadania dokonuje wpłaty wadium
w wysokości wyszczególnionej dla poszczególnych zadań (części). Szczegółowe informacje dotyczące
wadium zostały określone w rozdziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zamawiający nie
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 6. Zamawiający informuje, iż
opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XIV Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (cena oferty 40%; wskaźnik cen 20%; termin wykonania zamówienia
40%). 7. Sposób udzielania zamówień w ramach umowy ramowej: Zamawiający zawrze umowę ramową
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z trzema Wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniejsza liczba Wykonawców.
Zamawiający udzieli zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową Wykonawcom, z którymi
zawarł umowę ramową zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji
usług lub nie wszystkie warunki wyłonienia Wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w
umowie ramowej. W przypadku zaproszenia Wykonawców będących stronami umowy ramowej do składania
ofert, Zamawiający: - stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia,
które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, i w razie potrzeby, bardziej sprecyzowane warunki, oraz, w
stosownych przypadkach, inne warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących
umowy ramowej oraz, - zaprosi do składania ofert Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, oraz,
wyznaczy termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego
do przygotowania i złożenia ofert w odniesieniu do każdego zamówienia.
8. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały
szczegółowo określone w Rozdziale VII i VIII SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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:
1.Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie – 10 dni; 2.Na czynność Zamawiającego ,
jeżeli informacje o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przesłane w sposób inny
niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie – 15 dni 3.Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia od dnia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 10 dni. 4.Wobec czynności innych niż określone w pkt
od 1 do 3 – odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10
dni.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018

