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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293220-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Przesmyki: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 120-293220

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Przesmyki
ul. 11 Listopada 13
Przesmyki
08-109
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Zalewski
Tel.:  +48 256412322
E-mail: ugzalewski@przesmyki.pl 
Faks:  +48 256412322
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przesmyki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Korczew
ul. Ks. St. Brzóski 20a
Korczew
08-108
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Zalewski
Tel.:  +48 256412322
E-mail: ugzalewski@przesmyki.pl 
Faks:  +48 256412322
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://korczew.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Paprotnia
ul. 3 Maja 2
Paprotnia
08-107
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Zalewski

mailto:ugzalewski@przesmyki.pl
http://www.przesmyki.pl
mailto:ugzalewski@przesmyki.pl
http://korczew.pl
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Tel.:  +48 256412322
E-mail: ugzalewski@przesmyki.pl 
Faks:  +48 256412322
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: https://paprotnia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Repki
ul. Parkowa 7
Repki
08-307
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Zalewski
Tel.:  +48 256412322
E-mail: ugzalewski@przesmyki.pl 
Faks:  +48 256412322
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.repki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.przesmyki.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://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/
hY49D4IwEIZ_CwOO9CgfogkxDA4SEwaNQhcDoUK1lKYgqL9eNE5G8ba7PO9zLyIoRkSkHSvSltUi5c-
duAdzhm0TbyCMlrYDq902xN7UxWDjAUgGAH5MAP_ye0RGkch6AyMvQkQKXmevukkgMssrEFH0SBVVxkU

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 oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn.
Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości - etap II
Numer referencyjny: GKIZp.271.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:ugzalewski@przesmyki.pl
https://paprotnia.pl
mailto:ugzalewski@przesmyki.pl
https://www.repki.pl
http://www.przesmyki.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/hY49D4IwEIZ_CwOO9CgfogkxDA4SEwaNQhcDoUK1lKYgqL9eNE5G8ba7PO9zLyIoRkSkHSvSltUi5c-duAdzhm0TbyCMlrYDq902xN7UxWDjAUgGAH5MAP_ye0RGkch6AyMvQkQKXmevukkgMssrEFH0SBVVxkU
https://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/hY49D4IwEIZ_CwOO9CgfogkxDA4SEwaNQhcDoUK1lKYgqL9eNE5G8ba7PO9zLyIoRkSkHSvSltUi5c-duAdzhm0TbyCMlrYDq902xN7UxWDjAUgGAH5MAP_ye0RGkch6AyMvQkQKXmevukkgMssrEFH0SBVVxkU
https://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/hY49D4IwEIZ_CwOO9CgfogkxDA4SEwaNQhcDoUK1lKYgqL9eNE5G8ba7PO9zLyIoRkSkHSvSltUi5c-duAdzhm0TbyCMlrYDq902xN7UxWDjAUgGAH5MAP_ye0RGkch6AyMvQkQKXmevukkgMssrEFH0SBVVxkU
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych
oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia
solarna energią przyszłości - etap II” na terenie następujących gmin Województwa Mazowieckiego: Gmina
Przesmyki, Gmina Korczew Gmina Paprotnia, Gmina Repki.
Projekt obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 725 instalacji kolektorów słonecznych na
nieruchomościach prywatnych, 347 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych oraz 4 instalacji
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, w tym:

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
09332000
45261215
45300000
45311100
45311200
45315100
45315300
45315600
45330000
71320000
71323100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Przesmyki, Gmina Paprotnia, Gmina Korczew, Gmina Repki, Powiat Siedlecki, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych
oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia
solarna energią przyszłości - etap II” na terenie następujących gmin Województwa Mazowieckiego: Gmina
Przesmyki, Gmina Korczew Gmina Paprotnia, Gmina Repki.
2.2. Projekt obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 725 instalacji kolektorów słonecznych
na nieruchomościach prywatnych, 347 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych oraz 4
instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, w tym:
Gmina Przesmyki:
a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) – 153 lokalizacje,
b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW – 11 lokalizacji,
c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW – 61 lokalizacji,
d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 5,10 kW –
1 lokalizacja.
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Gmina Korczew:
a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) – 135 lokalizacji,
b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW – 22 lokalizacje,
c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW – 50 lokalizacji,
d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 21,42 kW –
1 lokalizacja.
Gmina Paprotnia:
a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) – 187 lokalizacji,
b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW – 31 lokalizacji,
c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW – 51 lokalizacji,
d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 5,44 kW –
1 lokalizacja.
Gmina Repki:
a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) – 250 lokalizacji,
b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW – 32 lokalizacje,
c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW – 89 lokalizacji,
d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 12,24 kW –
1 lokalizacja.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
RPMA.04.01.00-14-6887/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 2 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum
2 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
a) wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na
wykonaniu minimum 200 instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach
użyteczności publicznej oraz co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu minimum 100 instalacji
fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach użyteczności publicznej;
b) wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
2018 r. poz. 2272 z póź. zm.);
c) wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.);
d) wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z
art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
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obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 r. poz. 2272 z póź. zm.);
e) wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202
ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
f) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat wydany przez Urząd
Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w
zakresie systemów fotowoltaicznych;
g) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat wydany przez
Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii
w zakresie słonecznych systemów grzewczych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór Umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 30/07/2019
Czas lokalny: 09:00

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:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.7.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, POLSKA, 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:
4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2,
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,
4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
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6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

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

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


Dz.U./S S120
25/06/2019
293220-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9

25/06/2019 S120
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 9

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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 z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2019

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

