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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491792-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełm: Samoloty
2018/S 215-491792

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodwa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
Chełm
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowicka
Tel.:  +49 825640456
E-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl 
Faks:  +49 825640456
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwsz.chelm.pl
Adres profilu nabywcy: www.pwsz.chelm.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwsz.chelm.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
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samolotów szkolnych na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie
Numer referencyjny: K-ZP.251.63.2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S215
08/11/2018
491792-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 12

08/11/2018 S215
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 12

34711100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samolotów szkolnych na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w
Chełmie.
Zamówienie podzielone jest na 3 części. Oferty można składać na dowolną ilość części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do 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:
Dostawa samolotu szkolnego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34711100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lotnisko PWSZ w Chełmie, Depułtycze Królewski 55

II.2.4) Opis zamówienia:
Typ statku powietrznego: samolot szkolny, wersja z zintegrowaną awioniką typu glass cockpit, jednosilnikowy,
dwumiejscowy z podwójnym układem sterowania (dla ucznia i instruktora), dolnopłat lub górnopłat o konstrukcji
całkowicie metalowej, podwozie stałe, trójkołowe z kołem przednim. Certyfikowany do wykonywania lotów
VFR dzień i noc. Samolot powinien być napędzany silnikiem tłokowym o mocy nie mniejszej niż 95 KM. Silnik
samolotu musi być dostosowany i certyfikowany do zasilania benzyną lotniczą AVGAS 100LL.
2. Wyposażenie:
Samolot powinien być wyposażony w:
a) przyrządy pilotażowo-nawigacyjne zintegrowane typu „glass cockpit” (prędkościomierz, transponder z Mode
S, wysokościomierz barometryczny, wariometr, sztuczny horyzont, CDI, busolę magnetyczną, żyroskopowy
wskaźnik kursu, koordynator zakrętu),
b) odbiornik radiolatarni VOR,
c) radiostacja zabudowana w samolocie, która umożliwia prowadzenie łączności radiowej na częstotliwościach
w zakresie od 118 MHz do 136,922 MHz włącznie.
d) nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na stałe do konstrukcji płatowca.
e) apteczkę pierwszej pomocy
f) gaśnicę pokładową certyfikowaną do użytkowania na pokładzie statków powietrznych zgodnie ze stosownymi
przepisami technicznymi.
g) zapasowy prędkościomierz i wysokościomierz
h) pasy bezpieczeństwa z systemem przytrzymującym górną cześć tułowia i pojedynczym punktem zwalniania
na każdym siedzeniu członka załogi lotniczej,
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i) niezbędny sprzęt do holowania dostarczonego statku powietrznego oraz osłony do zabezpieczenia statku po
zakończonym locie.
j) wyposażenie do kotwiczenia statku powietrznego
Osiągi:
Samolot powinien osiągać prędkość przelotową co najmniej 85 KIAS. Minimalna długotrwałość lotu bez
uwzględniania rezerwy na 45 minut lotu powinna wynosić cztery godziny.
3. Stan techniczny:
Rok produkcji: po 2017 r.
Nalot nie większy niż 100 godzin lotu.
4. Nadzór techniczny:
Statek powietrzny musi być zarządzany w organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością przez okres min. 3
miesięcy od daty zakupu. Obowiązek objęcia zarządzaniem CAMO statku powietrznego przez okres 3 miesięcy
od daty zakupu leży po stronie dostawcy. Opłaty za zarządzanie od dnia zakupu przez okres 3 m-cy leżą po
stronie Wykonawcy.
5. Dokumentacja techniczna:
Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty dostarczyć wraz z samolotem dokumentację obejmującej
Instrukcję użytkowania w locie samolotu
Instrukcja obsługi technicznej
Komplet Dyrektyw zdatności dotyczących oferowanego typu samolotu wraz z silnikiem i osprzętem
Komplet wydawanych przez producenta dokumentów serwisowych dotyczących oferowanego typu samolotu
wraz z silnikiem i osprzętem
Wykaz wszystkich przewidzianych w Instrukcji Obsługi Technicznej przeglądów obsługi planowej wraz z
zalecaną liczbą roboczogodzin oraz Program Obsługi Technicznej
Wykaz wszystkich przeglądów przewidzianych w Biuletynach Serwisowych lub Dyrektywach Zdatności
Inna wymagana dokumentacja, określona prawem lotniczym oraz wymagana dla prawidłowej eksploatacji
samolotów
Dodatkowo w cenę oferty wliczone jest:
3 miesięczna subskrypcja dokumentacji technicznej samolotu oraz aktualizacje oprogramowania i baz danych
systemów awionicznych;
3 miesięczna aktualizacja awioniki oraz baz danych nawigacyjnych statku powietrznego;
— polisa ubezpieczenia NNW, OC, AC na okres 3 mcy od daty przekazania statku powietrznego z informacją
PWSZ w Chełmie jako ubezpieczony/ubezpieczający; obszar ubezpieczenia: Polska; loty z instruktorem i bez
instruktora.
6. - w cenie oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przekazania wraz samolotem Świadectwa Rejestracji oraz
Świadectwa Zdatności do Lotu, a także zatwierdzenia na rzecz Zamawiającego Programu Obsługi Technicznej;
-- w cenie oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przeszkolenia personelu technicznego na typ statku
powietrznego w Organizacji Part 147 w zakresie umożliwiającym poświadczanie obsługi liniowej i bazowej

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
Początek: 14/12/2018
Koniec: 21/12/2018
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
W zakresie cz.1: 10 000,00 PLN;
W zakresie cz.2: 10 000,00 PLN;
W zakresie cz.3: 10 000,00 PLN.
2. Początek okres obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7 jest datą szacunkową i zależy od term.
zakoń. postępowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa samolotu szkolnego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34711100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lotnisko PWSZ w Chełmie, Depułtycze Królewski 55, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Typ statku powietrznego: samolot szkolny, wersja z zintegrowaną awioniką typu glass cockpit, jednosilnikowy,
dwumiejscowy z podwójnym układem sterowania (dla ucznia i instruktora), dolnopłat lub górnopłat o konstrukcji
całkowicie metalowej, podwozie stałe, trójkołowe z kołem przednim. Certyfikowany do wykonywania lotów
VFR dzień i noc. Samolot powinien być napędzany silnikiem tłokowym o mocy nie mniejszej niż 95 KM. Silnik
samolotu musi być dostosowany i certyfikowany do zasilania benzyną lotniczą AVGAS 100LL.
2. Wyposażenie:
Samolot powinien być wyposażony w:
a) przyrządy pilotażowo-nawigacyjne zintegrowane typu „glass cockpit” (prędkościomierz, transponder z Mode
S, wysokościomierz barometryczny, wariometr, sztuczny horyzont, CDI, busolę magnetyczną, żyroskopowy
wskaźnik kursu, koordynator zakrętu),
b) odbiornik radiolatarni VOR,
c) radiostacja zabudowana w samolocie, która umożliwia prowadzenie łączności radiowej na częstotliwościach
w zakresie od 118 MHz do 136,922 MHz włącznie.
d) nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na stałe do konstrukcji płatowca.
e) apteczkę pierwszej pomocy
f) gaśnicę pokładową certyfikowaną do użytkowania na pokładzie statków powietrznych zgodnie ze stosownymi
przepisami technicznymi.
g) zapasowy prędkościomierz i wysokościomierz
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h) pasy bezpieczeństwa z systemem przytrzymującym górną cześć tułowia i pojedynczym punktem zwalniania
na każdym siedzeniu członka załogi lotniczej,
i) niezbędny sprzęt do holowania dostarczonego statku powietrznego oraz osłony do zabezpieczenia statku po
zakończonym locie.
j) wyposażenie do kotwiczenia statku powietrznego
Osiągi:
Samolot powinien osiągać prędkość przelotową co najmniej 85 KIAS. Minimalna długotrwałość lotu bez
uwzględniania rezerwy na 45 minut lotu powinna wynosić cztery godziny.
3. Stan techniczny:
Rok produkcji: po 2017r.
Nalot nie większy niż 100 godzin lotu.
4. Nadzór techniczny:
Statek powietrzny musi być zarządzany w organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością przez okres min. 3
miesięcy od daty zakupu. Obowiązek objęcia zarządzaniem CAMO statku powietrznego przez okres 3 miesięcy
od daty zakupu leży po stronie dostawcy. Opłaty za zarządzanie od dnia zakupu przez okres 3 mcy leżą po
stronie Wykonawcy.
5. Dokumentacja techniczna:
Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty dostarczyć wraz z samolotem dokumentację obejmującej
Instrukcję użytkowania w locie samolotu
Instrukcja obsługi technicznej
Komplet Dyrektyw zdatności dotyczących oferowanego typu samolotu wraz z silnikiem i osprzętem
Komplet wydawanych przez producenta dokumentów serwisowych dotyczących oferowanego typu samolotu
wraz z silnikiem i osprzętem
Wykaz wszystkich przewidzianych w Instrukcji Obsługi Technicznej przeglądów obsługi planowej wraz z
zalecaną liczbą roboczogodzin oraz Program Obsługi Technicznej
Wykaz wszystkich przeglądów przewidzianych w Biuletynach Serwisowych lub Dyrektywach Zdatności
Inna wymagana dokumentacja, określona prawem lotniczym oraz wymagana dla prawidłowej eksploatacji
samolotów
Dodatkowo w cenę oferty wliczone jest:
3 miesięczna subskrypcja dokumentacji technicznej samolotu oraz aktualizacje oprogramowania i baz danych
systemów awionicznych;
3 miesięczna aktualizacja awioniki oraz baz danych nawigacyjnych statku powietrznego;
— polisa ubezpieczenia NNW, OC, AC na okres 3 mcy od daty przekazania statku powietrznego z informacją
PWSZ w Chełmie jako ubezpieczony/ubezpieczający; obszar ubezpieczenia: Polska; loty z instruktorem i bez
instruktora.
6. - w cenie oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przekazania wraz samolotem Świadectwa Rejestracji oraz
Świadectwa Zdatności do Lotu, a także zatwierdzenia na rzecz Zamawiającego Programu Obsługi Technicznej;
-- w cenie oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przeszkolenia personelu technicznego na typ statku
powietrznego w Organizacji Part 147 w zakresie umożliwiającym poświadczanie obsługi liniowej i bazowej

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
Początek: 14/12/2018
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Koniec: 21/12/2018
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
Dostawa samolotu szkolnego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34711100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lotnisko PWSZ w Chełmie, Depułtycze Królewski 55, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Typ statku powietrznego: samolot szkolny, wersja z zintegrowaną awioniką typu glass cockpit, jednosilnikowy,
dwumiejscowy z podwójnym układem sterowania (dla ucznia i instruktora), dolnopłat lub górnopłat o konstrukcji
całkowicie metalowej, podwozie stałe, trójkołowe z kołem przednim. Certyfikowany do wykonywania lotów
VFR dzień i noc. Samolot powinien być napędzany silnikiem tłokowym o mocy nie mniejszej niż 95 KM. Silnik
samolotu musi być dostosowany i certyfikowany do zasilania benzyną lotniczą AVGAS 100LL.
2. Wyposażenie:
Samolot powinien być wyposażony w:
a) przyrządy pilotażowo-nawigacyjne zintegrowane typu „glass cockpit” (prędkościomierz, transponder z Mode
S, wysokościomierz barometryczny, wariometr, sztuczny horyzont, CDI, busolę magnetyczną, żyroskopowy
wskaźnik kursu, koordynator zakrętu),
b) odbiornik radiolatarni VOR,
c) radiostacja zabudowana w samolocie, która umożliwia prowadzenie łączności radiowej na częstotliwościach
w zakresie od 118 MHz do 136,922 MHz włącznie.
d) nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na stałe do konstrukcji płatowca.
e) apteczkę pierwszej pomocy
f) gaśnicę pokładową certyfikowaną do użytkowania na pokładzie statków powietrznych zgodnie ze stosownymi
przepisami technicznymi.
g) zapasowy prędkościomierz i wysokościomierz
h) pasy bezpieczeństwa z systemem przytrzymującym górną cześć tułowia i pojedynczym punktem zwalniania
na każdym siedzeniu członka załogi lotniczej,
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i) niezbędny sprzęt do holowania dostarczonego statku powietrznego oraz osłony do zabezpieczenia statku po
zakończonym locie.
j) wyposażenie do kotwiczenia statku powietrznego
Osiągi:
Samolot powinien osiągać prędkość przelotową co najmniej 85 KIAS. Minimalna długotrwałość lotu bez
uwzględniania rezerwy na 45 minut lotu powinna wynosić cztery godziny.
3. Stan techniczny:
Rok produkcji: po 2017r.
Nalot nie większy niż 100 godzin lotu.
4. Nadzór techniczny:
Statek powietrzny musi być zarządzany w organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością przez okres min. 3
miesięcy od daty zakupu. Obowiązek objęcia zarządzaniem CAMO statku powietrznego przez okres 3 miesięcy
od daty zakupu leży po stronie dostawcy. Opłaty za zarządzanie od dnia zakupu przez okres 3 mcy leżą po
stronie Wykonawcy.
5. Dokumentacja techniczna:
Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty dostarczyć wraz z samolotem dokumentację obejmującej
Instrukcję użytkowania w locie samolotu
Instrukcja obsługi technicznej
Komplet Dyrektyw zdatności dotyczących oferowanego typu samolotu wraz z silnikiem i osprzętem
Komplet wydawanych przez producenta dokumentów serwisowych dotyczących oferowanego typu samolotu
wraz z silnikiem i osprzętem
Wykaz wszystkich przewidzianych w Instrukcji Obsługi Technicznej przeglądów obsługi planowej wraz z
zalecaną liczbą roboczogodzin oraz Program Obsługi Technicznej
Wykaz wszystkich przeglądów przewidzianych w Biuletynach Serwisowych lub Dyrektywach Zdatności
Inna wymagana dokumentacja, określona prawem lotniczym oraz wymagana dla prawidłowej eksploatacji
samolotów
Dodatkowo w cenę oferty wliczone jest:
3 miesięczna subskrypcja dokumentacji technicznej samolotu oraz aktualizacje oprogramowania i baz danych
systemów awionicznych;
3 miesięczna aktualizacja awioniki oraz baz danych nawigacyjnych statku powietrznego;
— polisa ubezpieczenia NNW, OC, AC na okres 3 mcy od daty przekazania statku powietrznego z informacją
PWSZ w Chełmie jako ubezpieczony/ubezpieczający; obszar ubezpieczenia: Polska; loty z instruktorem i bez
instruktora.
6. - w cenie oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przekazania wraz samolotem Świadectwa Rejestracji oraz
Świadectwa Zdatności do Lotu, a także zatwierdzenia na rzecz Zamawiającego Programu Obsługi Technicznej;
-- w cenie oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przeszkolenia personelu technicznego na typ statku
powietrznego w Organizacji Part 147 w zakresie umożliwiającym poświadczanie obsługi liniowej i bazowej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancyjny / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/12/2018
Koniec: 21/12/2018
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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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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 określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej - potencjału technicznego.
Dotyczy odrębnie każdej z części zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy
do należytego wykonania udzielanego zamówienia
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie samolotu
szkolnego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalna wartość tego zamówienia wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks Cywilny i ustawie
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w
SIWZ.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Potrzeba pilnej realizacji zamówienia w związku z obowiązkiem dokonania rozliczenia specjalnej dotacji Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanej na sfinansowanie zamówienia do 31.12.2018 r.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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: 22/11/2018
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: 20/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 205 za pomocą
miniPortalu
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania 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: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
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2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia – sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w
Rozdziale 8.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może skorzystać z narzędzia eESPD lub innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w
formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w
miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
W zakresie części IV „Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w
takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
Zamawiający zastrzega, że w części III Sekcja C JEDZ „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem
interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy Wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”, Wykonawca składa
oświadczenie w zakresie”
— przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego,
— przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218-221 Kodeksu karnego,
— przestępstwa, o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769).
W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanej fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt
5-7 ustawy Pzp, to Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych
w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C Jednolitego Dokumentu „Podstawy związane z
niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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

http://www.uzp.gov.pl
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI 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 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w
SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone Rozdziale 20 ust. 5 pkt 1) i 2) SIWZ wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2018

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

