PL-Konin: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego
2019/S 208-506923
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA i ADRESY
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Górczewska
Tel. +48 63 242-89-42
E-mail: zamówienia@mzk-konin.com.pl
Faks +48 63 242-92-73
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe
Główny adres: www.mzk-konin.com.pl
I.2) Wspólne zamówienie
1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: www.mzk-konin.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
1.5) Główny przedmiot działalności
Publiczny Transport Zbiorowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna) w
ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej na terenie K OSI –
etap II”, nr RPWP.03.03.01-30-0003/18
Numer referencyjny: MZK- OPZ -1/171/2019
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II.1.2) Główny kod CPV
CPV: 34 12 14 00-5
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku niskopodłogowego autobusu miejskiego,
o napędzie elektrycznym, jednoczłonowego, o długości 11,0-12,0 m, przeznaczonego do wykonywania
przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 510.240 euro
II.1.6) Informacja o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
CPV: 34 14 49 10-0
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL 414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Konin
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie
Sp. z o.o, 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku niskopodłogowego autobusu
miejskiego o długości 11,0 – 12,0m, o napędzie elektrycznym, dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych, przeznaczonego do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę częściowej autoryzacji
(wewnętrznej) lub autoryzacji na cały pojazd, na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych
oferowanego typu pojazdu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej
obsługi i napraw autobusów (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich). W przypadku gdy
Zamawiający nie jest w stanie wykonać prac naprawczych we własnym zakresie, zwróci się do
Wykonawcy lub do wskazanej przez Wykonawcę Autoryzowanej Stacji Obsługi o pomoc w dokonaniu
naprawy, w okresie obowiązywania gwarancji i poza tym okresem.
Przedmiot zamówienia obejmuje nieodpłatne przeszkolenie pracowników Zamawiającego (kierowców,
elektro-mechaników oraz pracowników personelu technicznego) w zakresie ekonomicznej jazdy,
obsługi i napraw w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
Wymagany okres gwarancji i rękojmi.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. Inne okresy gwarancyjne określone w
kryterium oceny „gwarancja”, zaoferowane ewentualnie przez Wykonawcę będą obowiązywały na
podstawie oferty, która oceniona będzie jako najkorzystniejsza.
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Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji na dostawę
części zamiennych do dostarczonego autobusu przez minimum 15 lat od daty dostawy autobusu.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, nr RPWP.03.03.01-30-0003/18
dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i
normy, w szczególności:
a) posiadać dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację w Polsce,
b) posiadać na dzień składania ofert aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane
przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.),
c) spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w dziale III ustawy z dnia 20.06.1997r.
– Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.)
d) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2022),
e) autobus musi spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego
(pkt 11.4 SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest:
a) udzielić gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez Zamawiającego,
b) dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP wg
Incoterms 2010.
Szczegółowy opis techniczny zawiera SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena – Waga: 60 %
Kryterium jakości- Nazwa: Warunki techniczno-eksploatacyjne / Waga: 30%
Kryterium jakości- Nazwa: Gwarancja / Waga: 10%
II.2.6) Szacunkowa wartość:
Wartość bez VAT: 510.240 EUR
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zakres: koniec: 31.08.2020r.
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacja 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
Nr identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.01-30-0003/18
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II.2.14) Informacje dodatkowe: Nazwa zamówienia: Zakup 1 autobusu elektrycznego napędzanego
energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna)” w ramach projektu pt. „Stworzenie

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, dla Działania 3.3
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1
„Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp oraz z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w tym
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może korzystać z narzędzia
ESPD(zalecane) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. ESPD w polskiej wersji
językowej dostępne jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tool-dotabases/espd/filter?lang=pl
Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypełniania-JEDZ-ESPD.pdf
Zamawiający udostępnia wzór JEDZ w przykładowym formacie doc – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie w postaci
elektronicznej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), wg
wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które zostały
wymienione w rozdziale 10 SIWZ tj.:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy,
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy
(dotyczącej podmiotów zbiorowych),
c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
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d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
e) Odpisu z właściwego rejestru lub 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.
f) oświadczenia 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,
g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz.1170).

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia z pkt f)-h)
zawarte są w treści JEDZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 zł.,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej w formie
elektronicznej, informacji z 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, w wysokości nie mniejszej niż
2.000.000 zł.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą
minimum 1 (jeden) fabrycznie nowy, niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus elektryczny, określonej
marki i typu oferowanego w niniejszym postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących zdolności technicznych lub
zawodowych:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
(część IV Kryteria kwalifikacji, pkt C Zdolność techniczna i zawodowa, ppkt 1b) JEDZ) oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać powyższych 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.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
informacje te składają wspólnie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór ustalony został w załączniku nr 6
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: 29.11.2019r.
Czas lokalny: 10:00
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.11.2019r
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8, świetlica,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostaną podane:
1)
2)
3)
4)
5)

nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
cena ofertowa,
termin realizacji zamówienia publicznego,
warunki płatności,
okres gwarancji.

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. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie
dwieście tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 29.11.2019r. do godz. 10.00. Wadium można wnieść
w następujących formach:
- w pieniądzu – przelew na konto. Nr konta: Getin Noble Bank S.A.
96 156000132015281400010001.
W przypadku wpłaty wadium na konto, należy do oferty dołączyć potwierdzenie wpłaty. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego.
- gwarancjach bankowych,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
310).
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium,
zostanie odrzucona.
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium przypadkach określonych w art. 46 ust. 5
Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdziale 15 SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają
wymaganiom określonym przez zamawiającego:
a) Aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami wydane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku –
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128 ze. zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części z dnia 25 marca 2013 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze. zm. lub inny dokument o podobnym charakterze, wydany przez
kraj Unii Europejskiej lub kraj zrzeszony z Unią,
b) Protokół testów oraz wyniki pomiarów potwierdzające zaoferowane zużycie energii
elektrycznej, wyznaczone wg testu SORT w wykonanego zgodnie z procedurą badawczą PB-23 –
wydanie 02 przez uprawnioną, niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową –dla
autobusu klasy MAXI.
c) Warunki gwarancji (okres i jej zakres).
d) Zdjęcia oferowanego typu autobusu z zewnątrz jak i wnętrza autobusu, rysunek techniczny z
wymiarami oferowanego autobusu, a także rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie miejsc
siedzących (w tym bezpośrednio z niskiej podłogi), miejsce mocowania wózka inwalidzkiego, wózka
dziecięcego.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie,
przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: zamowienia@mzk-konin.com.pl
Szczegółowe zasady komunikacji określa SIWZ.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w
ogłoszeniu o zamówieniu.
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
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Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec innych czynności 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.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800
Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.10.2019r.
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