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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181465-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Turośń Kościelna: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2017/S 092-181465
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Turośn Kościelna
ul. Białostocka 5
Turośń Kościelna
18-106
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Dobrzyński
Tel.: +48 857158013
E-mail: kamil.dobrzynski@turosnkoscielna.pl
Faks: +48 857158001
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła dla
mieszkańców Gminy Turośń Kościelna.
Numer referencyjny: BZP.271.3.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów kolektorów
do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej oraz pomp ciepła do
ogrzewania w budynkach odbiorców indywidualnych w miejscowościach gminy Turośń Kościelna.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 275 zestawów solarnych, 59 instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz 38
zestawów pomp ciepła.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
— wykonanie dokumentacji projektowej,
— zainstalowanie wg tych projektów urządzeń,
— przeszkolenie użytkowników,
— usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz montażem kolektorów słonecznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
09300000
09331000
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turośń Kościelna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów kolektorów
słonecznych podgrzewania wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w
budynkach odbiorców indywidualnych w miejscowościach gminy Turośń Kościelna. Urządzenia będą
usytuowane na i w budynkach lub gruncie stanowiących własność osób fizycznych. Liczba budynków
prywatnych objęta projektem – 275 budynków.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 275 zestawów solarnych dla odbiorców indywidualnych, w tym:
— Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do starostwa (o ile wymagają tego odrębne
przepisy) dla montażu 275 zestawów solarnych dla odbiorców indywidualnych.
— Zainstalowanie wg tych projektów 275 kpl. zestawów solarnych dla odbiorców indywidualnych – Rozruch
technologiczny instalacji solarnych.
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— Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z
opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
— Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1a do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2018
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.04.02-20-0005/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215
09331200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turośń Kościelna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem oraz montażem zestawów ogniw
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej w budynkach odbiorców indywidualnych w
miejscowościach gminy Turośń Kościelna. Urządzenia będą usytuowane na i w budynkach lub gruncie
stanowiących własność osób fizycznych. Liczba budynków prywatnych objęta projektem – 59 budynków.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 59 zestawów ogniw fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych,
w tym
— Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do starostwa (o ile wymagają tego odrębne
przepisy) dla montażu 59 zestawów ogniw fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych.
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— Zainstalowanie wg tych projektów 59 kpl. zestawów ogniw fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych –
Rozruch technologiczny instalacji.
— Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z
opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
— Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1b do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2018
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.04.02-20-0005/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem pomp ciepła
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110
45231100
45332200
45331100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Turośń Kościelna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem gruntowych pomp ciepła w budynkach odbiorców
indywidualnych w miejscowościach gminy Turośń Kościelna. Urządzenia będą usytuowane w budynkach
stanowiących własność osób fizycznych, do których gmina posiadać będzie prawo do dysponowania na
podstawie zgody pisemnej właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie udziału w projekcie. Liczba
budynków prywatnych objęta projektem – 38 budynków.
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Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 38 pomp ciepła dla odbiorców indywidualnych,
— Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do starostwa (o ile wymagają tego odrębne
przepisy).
— Zainstalowanie wg tych projektów 38 szt. pomp ciepła dla odbiorców indywidualnych oraz rozruch
technologiczny
— Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z
opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
— Usługi serwisowe, wymiany eksploatacyjne w okresie gwarancyjnym.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1c do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.04.02-20-0005/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych) na każdą z
części /składając ofertę na więcej niż jedna cześć należy posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową
odpowiednio dla 2 części – 1 000 000 PLN, dla 3 części 1 500 000 PLN/.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, celem
potwierdzenia że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN
(pięćset tysięcy złotych).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
— I część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem kolektorów
słonecznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto /każda dostawa/ (pięćset tysięcy złotych)
oraz wykaże, że dostawa ta została wykonana należycie.
— II część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem ogniw
fotowoltaicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto /każda dostawa/ (pięćset tysięcy
złotych) oraz wykaże, że dostawa ta została wykonana należycie.
— III część: wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem gruntowych
pomp ciepła o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto /każda dostawa/ (pięćset tysięcy złotych)
oraz wykaże, że dostawa ta została wykonana należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I część
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, polegających na dostawie wraz z montażem zestawów solarnych o łącznej wartości nie
mniejszej niż 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych) każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
II część
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, polegających na dostawie wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych o łącznej wartości
nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych) każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych nadal wykonywanych referencje
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bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III część
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, polegających na dostawie wraz z montażem pomp ciepła o łącznej wartości nie
mniejszej niż 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych) każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 21/06/2017
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
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Gminy Turośń Kościelna
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ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
sala konferencyjna.
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) Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału:
a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – wzór JEDZ w załączeniu (załącznik nr 4 do SIWZ)
(instrukcja wypełnienia JEDZ na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia.
b) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o których mowa w ppkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ – jeżeli dotyczy
(konsorcjum).
2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) Wykonawca ponadto wraz z ofertą składa:
a) formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ);
b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum
(np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru);
Uwaga!: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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 Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.)
– odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, 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.
2) Odwołanie przysługuje 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.
3) 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.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5) 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.
6) Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) 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:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6-7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odowławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa

13/05/2017
S92
http://ted.europa.eu/TED

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

9 / 10

Dz.U./S S92
13/05/2017
181465-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 10

02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2017

13/05/2017
S92
http://ted.europa.eu/TED

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

10 / 10

