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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72348-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno: Usługi lotnicze i podobne 
2015/S 042-072348

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
Osoba do kontaktów: Bogdan Skóra
38-400 Krosno
POLSKA
Tel.: +48 134325923 
E-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl 
Faks: +48 134326933 
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krosno.wiw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) 
punkt(-y) kontaktowy(-e)

1.2) Rodzaj instytucji zamawiającej 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Inny: inspekcja weterynaryjna

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
11.1) Opis

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wyłożenie szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących przy użyciu samolotów lub 
śmigłowców.

11.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 3: Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren 
województwa podkarpackiego.
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Kod NUTS PL32

11.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

11.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłożeniu z samolotów lub śmigłowców immunoprzynęt
- doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2015 r. -  w 
planowanej ilości 483 630 dawek i akcji jesiennej 2015 r. -  w planowanej ilości 483 630 dawek, na obszarze 
województwa podkarpackiego, pomniejszonym o wskaźnik powierzchni wyłączonych ze szczepień, tj. terenów 
zurbanizowanych i akwenów wodnych.

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60440000

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

11.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2) Wielkość lub zakres zamówienia

11.2.1) Całkowita w ielkość lub zakres:
Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie a r t . l l ust.8 ustawy Pzp.

11.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

11.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Rozpoczęcie 24.4.2015. Zakończenie 30.9.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III-I) Warunki dotyczące zamówienia

111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN.

111.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:

111.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo 
pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający 
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

111.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Opis warunków udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 
ustawy.
2. Wykonawca - w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - jest zobowiązany wykazać, nie później niż 
na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten 
warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualny Certyfikat Usług Lotniczych AWC, upoważniający do 
wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wydany przez właściwy organ;
2) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten 
warunek, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu z należytą starannością - w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie - co najmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia. Jako usługi odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się 
usługi zrzutu doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących, w liczbie nie mniejszej niż 
362 723 dawek każda;
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.
1 ustawy;
4) warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia -  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 
dysponuje w celu realizacji zamówienia:
- lotniskiem/lądowiskiem bazowym lub operacyjnym;
- wystarczającą liczbą sprawnych technicznie i gotowych do akcji samolotów/śmigłowców, niezbędną do 
należytego wykonania usługi, z załogą potrzebną do realizacji zadania w wyznaczonym czasie w każdej akcji
- przystosowanych do przewozu ładunku w postaci opakowań ze szczepionką w ilościach niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyposażonych w:
- system GPS połączony z komputerem i rejestrujący linie przelotu samolotu lub śmigłowca tak, aby była 
możliwość stwierdzenia czy samolot lub śmigłowiec porusza się zgodnie z ustalonymi w planie lotu liniami 
wyłożenia szczepionki,
- system umożliwiający rejestrację ilości oraz określenie częstotliwości wykładania szczepionki tak, aby była 
możliwość udokumentowania wyłożenia przewidzianej liczby szczepionki na danej linii lotu w określonym 
czasie;
- wykwalifikowanymi pilotami, którzy posiadają uprawnienia wymagane ustawą -  Prawo lotnicze.
4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy.
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5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia -  nie spełnia, 
na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy -  wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; oraz następujące 
dokumenty:
1) potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji (wymagany 
przepisami certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do wykonania przedmiotu zamówienia-  
Certyfikat Usług Lotniczych AWC);
2) wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wzór ww. wykazu 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.
Wykonawca może - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy - polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnieniatych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.
Zamawiający żąda podania w ofercie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -  o ile dotyczy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do 
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;
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3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 
lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, a których mowa w Rozdz. VI ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio 
dokumenty wskazane w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.:
a) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (i wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert),
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert),
-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (i wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert),
b) pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 
ustawy (i wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty, o których mowa w ww. lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ww. lit. a tiret drugie, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 231) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.
3. Informacja o dokumentach potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, wykonawca składa:
- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo 
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca składa:
1) opisowy plan realizacji zadania zawierający m.in. proponowaną logistykę jak również parametry techniczne 
dotyczące lotów, takie jak planowana średnia prędkość samolotów lub śmigłowców, średnia wysokość lotu, 
odległość pomiędzy kolejnymi liniami zrzutu;
2) zbiorczy plan zrzutu szczepionki, obejmujący wszystkie planowane trasy przelotów (linie zrzutów) i ilość 
szczepionki planowanej do wyłożenia, na planowanym do szczepień obszarze, w formie mapy topograficznej w 
skali 1:200 000, obejmującej granice administracyjne województwa podkarpackiego.
5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo 
pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokumenty, oświadczenia i informacje 
wymienione w niniejszej SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w 
Rozdz. VI ust. 1 pkt 1 oraz w Rozdz. VI ust. 2 pkt 1-7 SIWZ, które składane są przez każdego z Wykonawców 
oddzielnie.
6. Forma składanych dokumentów:
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego 
oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na 
podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.

111.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, Wykonawca składa:
- wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 
o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia -  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 
dysponuje w celu realizacji zamówienia:
1. lotniskiem/lądowiskiem bazowym lub operacyjnym;
2. wystarczającą liczbą sprawnych technicznie i gotowych do akcji samolotów/śmigłowców, niezbędną do 
należytego wykonania usługi, z załogą potrzebną do realizacji zadania w wyznaczonym czasie w każdej akcji
- przystosowanych do przewozu ładunku w postaci opakowań ze szczepionką w ilościach niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyposażonych w:
- system GPS połączony z komputerem i rejestrujący linie przelotu samolotu lub śmigłowca tak, aby była 
możliwość stwierdzenia czy samolot lub śmigłowiec porusza się zgodnie z ustalonymi w planie lotu liniami 
wyłożenia szczepionki,
- system umożliwiający rejestrację ilości oraz określenie częstotliwości wykładania szczepionki tak, aby była 
możliwość udokumentowania wyłożenia przewidzianej liczby szczepionki na danej linii lotu w określonym 
czasie;
3. wykwalifikowanymi pilotami, którzy posiadają uprawnienia wymagane ustawą -  Prawo lotnicze.

111.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

111.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie 
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.l) Rodzaj procedury

IV. 1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV. 1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.1)

IN/.2.2)

IV. 3) 

IV.3.1)

IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.5)

IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

Sekcja
VI. 1)

VI.2) 

VI. 3)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin płatności. Waga 5

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WIWA.272.3.2015

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.4.2015 - 08:30

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.4.2015 - 8:45 
Miejscowość:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie; ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A; 38-400 Krosno, (sala 
konferencyjna, II piętro).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

VI: Informacje uzupełniające 
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

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

Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca składa:
1) opisowy plan realizacji zadania zawierający m.in. proponowaną logistykę jak również parametry techniczne 
dotyczące lotów, takie jak planowana średnia prędkość samolotów lub śmigłowców, średnia wysokość lotu, 
odległość pomiędzy kolejnymi liniami zrzutu;
2) zbiorczy plan zrzutu szczepionki, obejmujący wszystkie planowane trasy przelotów (linie zrzutów) i ilość 
szczepionki planowanej do wyłożenia, na planowanym do szczepień obszarze, w formie mapy topograficznej w 
skali 1:200 000, obejmującej granice administracyjne województwa podkarpackiego.
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Pełnomocnictwo do złożenia oferty jest wymagane, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co 
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie 
oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu 
lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -  dotyczy tylko Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA
TeL +48 224587801 
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Od 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje 
odwołanie. Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
(Zamawiający podaje, iż zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (Sekretariat Departamentu Odwołań) 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA
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TeL: +48 224587801 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.2.2015
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