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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580544-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Olej napędowy
2021/S 220-580544

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Michała Drzymały 16
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-502
Państwo: Polska
E-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl 
Tel.:  +48 322159178
Faks:  +48 322154313
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pkm.czechowice-dziedzice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SP. Z O.O.
Numer referencyjny: UE-01/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: 
letniego, przejściowego i zimowego, w szacunkowej ilości 736 000 litrów (736 m3). Dostarczony olej napędowy 
musi spełniać wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06E „Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje 
napędowe - Wymagania i metody badań”, a także posiadać parametry zgodne z aktualnymi wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.2015.1680) oraz odpowiadać normom (wymaganiom jakościowym) 
podanym w Dziale IV pkt 5 i 6 SWZ, spełniać parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/WE załącznik 
II, oraz wszystkie inne wymagania dla przedmiotu zamówienia, określone przez przepisy prawa. Wielkość 
pojedynczej dostawy wynosi około: 4 000 - 9 000 litrów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 853 264.89 EUR

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zajezdnia autobusowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o. o. z 
siedzibą przy ul. Michała Drzymały 16.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla potrzeb własnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) 
odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego.
2. Szacunkowa ilość na czas trwania umowy wynosi: 736 000 litrów (736 m3).
3. Dostarczony olej napędowy musi spełniać wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06E „Paliwa dla pojazdów 
samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań”, a także posiadać parametry zgodne z 
aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.2015.1680) oraz odpowiadać normom (wymaganiom 
jakościowym) podanym w Dziale IV pkt 5 i 6 SWZ, spełniać parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/
WE załącznik II, oraz wszystkie inne wymagania dla przedmiotu zamówienia, określone przez przepisy prawa.
4. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju 
napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż – 
25 °C.
5. Przedmiot dostawy musi nadawać się do zastosowania w pojazdach spełniających standardy normy emisji 
spalin EURO 6.
6. Dostawy będą odbywać się w częściach z zapełnieniem zbiornika o pojemności 10 000 litrów znajdującego 
się na terenie zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 
o.o. przy ul. Michała Drzymały 16.
7. Podane powyżej ilości paliwa mają charakter szacunkowy oparty o zużycie ON w analogicznym okresie, 
zgodny z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu 
zamówionych mniejszych lub większych ilości paliwa. Ściśle obowiązujący natomiast jest termin obowiązywania 

12/11/2021 S220
https://ted.europa.eu/TED

2 / 9



Dz.U./S S220
12/11/2021
580544-2021-PL

3 / 9

umowy. Rzeczywista ilość i rodzaj zamawianych paliw wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 70 % ilości określonych w SWZ.
8. Zamawiający na koszt Wykonawcy wykona w okresie trwania umowy badania jakości dostarczonego 
paliwa. Badania jakości dostarczonego paliwa zostaną wykonane w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym 
Instytucie Badawczym z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lubicz 25A lub w ORLEN Laboratorium - w jednym z 
certyfikowanych Laboratoriów Regionalnych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań, o których mowa w pkt 8 do kwoty 5 000,00 zł netto 
+ podatek VAT rocznie. W przypadku gdy wyniki badań wskażą, iż jakość dostarczonego paliwa jest gorsza 
niż wynika to z umowy lub SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań także ponad limit 
określony w zdaniu poprzedzającym.
10. Zamawiający na własny koszt może dokonać badania jakości dostarczonego paliwa ponad limit określony 
w pkt. 9. Jednakże, jeżeli wynik badania wskaże, że jakość dostarczonego paliwa jest gorsza niż wynika to z 
umowy lub SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu badania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 853 264.89 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice.

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:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
1.spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym w Dziale XI, składane na formularzu JEDZ.
2. na wezwanie Zamawiającego:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
e) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086).
Szczegółowe informacje na temat dokumentów składanych przez Wykonawców i momentu ich złożenia opisane 
zostały w SWZ.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu spośród wymienionych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, 
które dotyczą uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia do 
prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi przedmiotem zamówienia.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (wraz z dowodem 
uiszczenia aktualnej opłaty koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku wniesienia 
opłaty koncesyjnej) wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 716 ze zm.).
Warunki te zostały określone w SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykażą posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych).
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów potwierdzające, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
Warunki te zostały określone w SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje główne dostawy odpowiadające 
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swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia obejmujące wykonanie lub wykonywanie co 
najmniej 1 dostawy paliw (benzyna i/lub olej napędowy) o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto rocznie.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum dwoma samochodami do przewozu paliw ciekłych z 
aktualną legalizacją instalacji pomiarowej do paliw ciekłych.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w Dziale VIII SWZ:
1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonywanych, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw odpowiadających swoim rodzajem 
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia obejmujących wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 dostawy 
paliw (benzyna i/lub olej napędowy) o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto rocznie, wraz z podaniem 
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający zaleca sporządzenie Wykazu należycie wykonanych 2. opis urządzeń 
technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług 
w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo – badawczego posiadanego przez wykonawcę lub 
które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy. Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3. świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej do paliw ciekłych dla co najmniej dwóch samochodów, którymi 
dysponuje Wykonawca, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. 
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru 
ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1619 ze zm.).
Warunki te zostały określone w SWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena – 
100%;
2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawiera SWZ, zamieszczona na platformie zakupowej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice, na podstronie przedmiotowego 
postępowania.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75.000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w Dziale XVI SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową - w 
wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie 
od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką.
2 Do skalkulowania oferty cenowej należy przyjąć cenę obowiązującą na dzień 07.12. 2021 r
3.Podana w ofercie cena za 1 m3 służy ustaleniu stałej wysokości rabatu. Rabat wynikający ze złożonej oferty 
zostanie naliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w SIWZ.
4. W przypadku zmiany podatku VAT lub akcyzowego Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej o 
wartość wynikającą z tych zmian.
5.Wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem po każdorazowej faktycznie dokonanej 
dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
6. Paliwo przyjmowane będzie i fakturowane wg ilości dostarczonego paliwa określonego w miejscu dostawy do 
Zamawiającego w temperaturze referencyjnej +15°C.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać 
mocodawca lub notariusz.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

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

12/11/2021 S220
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9



Dz.U./S S220
12/11/2021
580544-2021-PL

7 / 9

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godzinie 10:30, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu 
i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platfory zakupowej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice na stronie dotyczącej odpowiedniego 
postępowania nie później niż do dnia 14.12. 2021 r. godz. 10:00,59.
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania 
w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty 
najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 
unijne
3.Odwołanie w przypadkach 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza
progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2021
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