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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143790-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 060-143790

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Spytkowo 69
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Wawrzos
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 
Tel.:  +48 875555410
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokspytkowo.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zuokspytkowo.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Numer referencyjny: 2721/2/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
http://www.zuokspytkowo.pl
www.zuokspytkowo.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12. Zamówienie składa się z 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
części II SIWZ.

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:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11(tzw. preRDF) w ilości do 950 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2020
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
Kryteria oceny ofert:
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1. cena – 60 %,
2. procent odpadów do recyklingu – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 1 000 Mg poprzez ich odzysk i/lub recycling. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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
Kryteria oceny ofert:
1. cena – 60 %,
2. procent odpadów do recyklingu – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90512000
90514000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF) w ilości do 750 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II 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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
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
Kryteria oceny ofert:
1. cena – 60 %,
2. procent odpadów do recyklingu – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 – frakcja nadsitowa powyżej 80 mm (tzw. balast) w ilości do 2 700 Mg poprzez poddanie
ich odzyskowi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II 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: 31/07/2020
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:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 – frakcja nadsitowa powyżej 80 mm (tzw. balast) w ilości do 2 700 Mg poprzez poddanie
ich odzyskowi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II 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: 30/09/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 – frakcja nadsitowa powyżej 80 mm (tzw. balast) w ilości do 2 100 Mg poprzez poddanie
ich odzyskowi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II 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: 30/11/2020
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:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.



Dz.U./S S60
25/03/2020
143790-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 11

25/03/2020 S60
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 11

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości
do 450 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
części II 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: 31/08/2020
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:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 – frakcja powyżej 80 mm powstała ze zmielonych odpadów wielkogabarytowych w ilości
do 500 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
części II 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: 30/11/2020
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada:
część 1, część 2, część 3:
— aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub
recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub
umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego
rodzaju odpadu,
— aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym
zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów;
część 4, część 5, część 6, część 7, część 8:
— aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego
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rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem
posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu,
— aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez
marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym
zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają następujące warunki:
a) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży
oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) w formie JEDZ (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają następujące warunki:
a) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i dalszym
zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, oraz załączy dowody określające
czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego w/w usługa była wykonywana lub
jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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: 06/05/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 05/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
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, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
Grudzień 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wysokość wadium.
1) oferta musi być zabezpieczona wadium:
a) dla ofert składanych na część 1: 1 000,00 PLN;
b) dla ofert składanych na część 2: 1 000,00 PLN;
c) dla ofert składanych na część 3: 1 000,00 PLN;
d) dla ofert składanych na część 4: 2 000,00 PLN;
e) dla ofert składanych na część 5: 2 000,00 PLN;
f) dla ofert składanych na część 6: 2 000,00 PLN;
g) dla ofert składanych na część 7: 500,00 PLN;
h) dla ofert składanych na część 8: 500,00 PLN.
Wadium należy wnieść do dnia 6 maja 2020 r. do godz. 12.00 przelewem bankowym na konto: BGK Nr 63
1130 1189 0025 0128 9720 0003, z dopiskiem: „Wadium – znak sprawy 2721/2/2020 część ......” oraz podanie
numeru NIP wykonawcy.
Więcej informacji znajduje w SIWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI uPzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

