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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123531-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Miejsce Piastowe: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 056-123531
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
Miejsce Piastowe
38-430
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Ślusarczyk, Bartłomiej Bieszczad
Tel.: +48 134353012
E-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
Faks: +48 134309799
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miejscepiastowe.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Chorkówka
Chorkówka 175
Chorkówka
38-458
Polska
Tel.: +48 134313083
E-mail: urzad@chorkowka.pl
Faks: +48 134386934
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chorkowka.pl

I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.miejscepiastowe.pl/Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14,
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Miejsce Piastowe
38-430
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Ślusarczyk
E-mail: mslusarczyk@miejscepiastowe.pl
Faks: +48 134309799
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miejscepiastowe.pl
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 i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka
Numer referencyjny: GP.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą
oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie.
Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.
Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i automatycznych kotłów centralnego ogrzewania
opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.
Na którą składają się:
— kolektory słoneczne:a) w Gminie Chorkówka (łącznie 107 zestawów):
— kotły na biomasę:a) w Gminie Chorkówka (łącznie 107 szt. kotłów); b) w Gminie Miejsce Piastowe (łącznie 74
szt. kotłów).
Część II - "Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.
Na którą składają się:
— zestawy instalacji fotowoltaicznych: a) w Gminie Chorkówka (łącznie 296 zestawów); b)w Gminie Miejsce
Piastowe (łącznie 302 zestawów).

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:
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Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i automatycznych kotłów centralnego ogrzewania
opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”
Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
44621220
09332000
45300000
45330000
45331000
44160000
45321000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 zestawów instalacji kolektorów
słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka (łącznie 107
zestawów):
Dostawę i montaż 181 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym: a)
w Gminie Chorkówka (łącznie 107 szt. kotłów); b) w Gminie Miejsce Piastowe (łącznie 74 szt. kotłów).
Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Części I oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina
Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne (opisy
przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno - użytkowe.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
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: Projekt „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA”
współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Podkarpackiego 2014-2020
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy
złotych).
Kryteria oceny ofert:
1 Cena (C) - 60 %
2 Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury (SKOL) -10 %
3 Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (IKOL) - 10 %
4 Sprawność kotła na biomasę (SKCO) - 10 %
5 Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne - 10 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II - "Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
45261215
45260000
45300000
45311000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych
wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a) w Gminie Chorkówka (łącznie 296 zestawów);
b) w Gminie Miejsce Piastowe (łącznie 302 zestawów).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia - Dokumentacja techniczna Część II oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka,
PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym jest dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu
zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno – użytkowe.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA”
współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 270 000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt
tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert:
1 Cena (C) - 60 %
2 Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych (MFOT) - 15 %
3 Współczynnik wypełnienia (WFOT) - 15 %
4 Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (G) - 10 %

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.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),
wykonał należycie:
a) w zakresie Części I zamówienia:
• co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu;
• co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu instalacji automatycznych kotła(ów)
centralnego ogrzewania opalanego(ych) biomasą z układem podawania paliwa mocy łącznej 200 kW – w
ramach jednego kontraktu;
b) w zakresie Części II zamówienia:
Co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz.
Z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 kWp w ramach jednego kontraktu lub min. 50
instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych – w ramach jednego
kontraktu.
W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował osobami spełniającymi
wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:
a) w zakresie Części I zamówienia:
1. Koordynator Techniczny - (1) jedna osoba, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane
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przez przez UDT oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV. Osoby te powinny posiadać
doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik budowy / kierownik robót na zadaniach polegających na montażu
instalacji kolektorów słonecznych i automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z
automatycznym układem podawania paliwa.
2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (4) cztery osoby, które posiadają uprawnienia instalatora
OZE certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów
słonecznych.
3. Kierownik robót – (1) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie obowiązujących przepisów.
b) w zakresie Części II zamówienia:
1. Koordynator Techniczny - (1) osoba, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót co najmniej 3 lat, w tym
doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót na zadaniach polegających na wykonaniu instalacji
fotowoltaicznych.
2. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej (4) cztery osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji fotowoltaicznych.
3. Kierownik robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie obowiązujących przepisów.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
z Wykonawcą zostały określone we Wzorach umów odpowiednio dla Części I i II zamówienia, które stanowią
Załączniki Nr 2a i 2aa oraz 2b i 2bb do SIWZ.

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: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, Pok. nr 209.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
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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:
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4
i 8 ustawy Pzp.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg Załącznika Nr 4 do
SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale VI SIWZ:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub 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
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
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b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
W zakresie Części I zamówienia:
a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą
PN-EN 12975-2
(lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą
zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia
parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ,
zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt. 10 (dla zasobnika) projektu.
c) certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012 (lub równoważną)
potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.
30b ust. 1 ustawy Pzp.
d) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu i dokumentach zawarto w SIWZ.
W związku z ograniczoną ilością znaków pozostałe informacje zawarto w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://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. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
5. 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.
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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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
8. 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.
9. 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 można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
12. Skargę wnosi się 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 z
dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2018
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