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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411978-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wincentów: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2018/S 182-411978

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o.
Siennica Nadolna
Wincentów
22-302
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mróz, Robert Poniedziałek
Tel.:  +48 825772973
E-mail: kras-eko@wp.pl 
Faks:  +48 825772974
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kraseko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalne
Numer referencyjny: 4/ZP/S/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia podzielono na zadania (części):

mailto:kras-eko@wp.pl
www.kraseko.pl
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1.1 Zadanie 1:ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica
kosząca)–1 zestaw,
1.2 Zadanie 2:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton–1 sztuka,
1.3 Zadanie 3: przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton–1 sztuka,
1.4 Zadanie 4: ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z dodatkowym
osprzętem–1 sztuka,
1.5 Zadanie 5: ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z dodatkowym
osprzętem–1 sztuka,
1.6 Zadanie 6: wózek widłowy z osprzętem–1 sztuka,
1.7 Zadanie 7: samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony–1 sztuka,
1.8 Zadanie 8: samochód ciężarowy hakowiec–1 sztuka,
1.9 Zadanie 9:przyczepa do transportu kontenerów–1 sztuka,
1.10 Zadanie 10: prasa kontenerowa-2 sztuki,
1.11 Zadanie 11: rozdrabniacz do biomasy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Formularzu Asortymentowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 739 440.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1 - Ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica kosząca)
– 1 zestaw
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
16000000
16700000
16310000
34000000
34390000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1: Dostawa - ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica
kosząca) – 1 zestaw,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton – 1 sztuka,
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000
34200000
34223000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2: Dostawa - przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

http://www.kraseko.pl
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton – 1 sztuka,
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000
34200000
34223000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 3: Dostawa - przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

http://www.kraseko.pl
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4:ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z dodatkowym
osprzętem – 1 sztuka,
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000
34144000
34144710
43250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 4: Dostawa - ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z
dodatkowym osprzętem – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

http://www.kraseko.pl
http://www.kraseko.pl
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5:ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z dodatkowym
osprzętem – 1 sztuka,
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000
34144000
34144710
43250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 5: Dostawa - ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z
dodatkowym osprzętem – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6:wózek widłowy z osprzętem – 1 sztuka,

http://www.kraseko.pl
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Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000
42415000
42415110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 6: Dostawa - wózek widłowy z osprzętem – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 7:samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony – 1 sztuka,
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000
34140000
34142000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

http://www.kraseko.pl
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Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 7: Dostawa - samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 8:samochód ciężarowy hakowiec – 1 sztuka,
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000
34140000
34142300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 8: Dostawa - samochód ciężarowy hakowiec – 1 sztuka,

http://www.kraseko.pl
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Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 9:przyczepa do transportu kontenerów – 1 sztuka,
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000
34140000
34142300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 9: Dostawa - przyczepa do transportu kontenerów – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).

http://www.kraseko.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 10:prasa kontenerowa - 2 sztuki,
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000
42636000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 10: Dostawa - prasa kontenerowa - 2 sztuki,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

http://www.kraseko.pl
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 11:rozdrabniacz do biomasy,
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000
42636000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 11: Dostawa - rozdrabniacz do biomasy 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

http://www.kraseko.pl
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1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173492

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Zadanie 1 - Ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica kosząca)
– 1 zestaw

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „FINO” Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7A
Chełm
22-100
Polska
Kod NUTS: PL812
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

http://www.kraseko.pl
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 151 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 208 977.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zadanie 2:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FINO” Sp. z o. o.
ul. Rampa Brzeska 7A
Chełm
22-100
Polska
Kod NUTS: PL812
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 46 125.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Zadanie 3:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FINO” Sp. z o. o.
ul. Rampa Brzeska 7A
Chełm
22-100
Polska
Kod NUTS: PL812
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 227.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Zadanie 4:ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z dodatkowym
osprzętem – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FINO” Sp. z o. o.
ul. Rampa Brzeska 7A
Chełm
22-100
Polska
Kod NUTS: PL812
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 290 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 392 370.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Zadanie 5:ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z dodatkowym
osprzętem – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FINO” Sp. z o. o.
22-100 Chełm
Chełm
Polska
Kod NUTS: PL812
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 240 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 318 570.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Zadanie 6:wózek widłowy z osprzętem – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice,
ul. Wielowiejska 53,
Pyskowice
44-120
Polska
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 90 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 132 717.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:
Zadanie 7:samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Nazwa:
Zadanie 8:samochód ciężarowy hakowiec – 1 sztuka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
SCANIA POLSKA S.A.
Aleja Katowicka 316
Stara Wieś
05- 830
Polska
Kod NUTS: PL913
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 446 040.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 636 727.95 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:
Zadanie 9:przyczepa do transportu kontenerów – 1 sztuka,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 10

Część nr: 10

Nazwa:
Zadanie 10:prasa kontenerowa - 2 sztuki,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 11

Część nr: 11

Nazwa:
Zadanie 11:rozdrabniacz do biomasy,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono



Dz.U./S S182
21/09/2018
411978-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 18 / 19

21/09/2018 S182
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

18 / 19

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w zakresie poszczególnych zadań w
następujących wysokościach:
1) w Zadaniu Nr 1 - 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
2) w Zadaniu Nr 2 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
3) w Zadaniu Nr 3 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
4) w Zadaniu Nr 4 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
5) w Zadaniu Nr 5 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
6) w Zadaniu Nr 6 - 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
7) w Zadaniu Nr 7 - 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
8) w Zadaniu Nr 8 - 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)
9) w Zadaniu Nr 9 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
10) w Zadaniu Nr 10 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
11) w Zadaniu Nr 11 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
Szczegółowe wymagania w zakresie wadium określono w rozdz. VIII. (WADIUM) SIWZ
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty
składania ofert.
4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem w wysokości 6 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla danej częsci.
4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale V i VI
SIWZ.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia o zamówieniu informuje
się iż wszelkie inne informacje w zakresie zamówienia zawarto w SIWZ która zostanie zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego http://www.kraseko.pl.

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: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

http://www.kraseko.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy”.
3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5”.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
8. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018

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

