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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383071-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorlice: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2020/S 157-383071

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiat Gorlicki – Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Adres pocztowy: ul. Biecka 3
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Górski, Starostwo Powiatowe w Gorlicach – Referat zamówień publicznych, ul. 
Biecka 3, 38-300 Gorlice
E-mail: zamowienia@powiatgorlicki.pl 
Tel.:  +48 183548791
Faks:  +48 183548791
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatgorlicki.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.powiatgorlicki.pl/zamowienia-publiczne/
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/powiatgorlicki
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki

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:
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Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z 
utworzeniem baz GESUT i BDOT500, projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego"
Numer referencyjny: ZP.272.8.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, w tym przeprowadzenie analizy danych 
cyfrowych i dokumentacji zgromadzonej w PZGiK, pomiarów terenowych i opracowań kartograficznych 
związanych z digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych 
ewidencji gruntów i budynków EGiB wraz z utworzeniem i dostawą:
— bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, 
określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy 
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, oraz
— bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, zgodnej z pojęciowym modelem danych 
GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w 
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje pięć części, stanowiących odrębne części zamówienia.

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:
Jednostki ewidencyjne Gmina Bobowa i Miasto Bobowa, obręby: Brzana, Jankowa, Wilczyska, Stróżna, 
Siedliska, Sędziszowa oraz Miasto Bobowa.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa bazy danych GESUT i BDOT500.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Techniczne (WT) – stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ.

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: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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:
RPMP.02.01.04-12-0071/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część I: 6.000 PLN (słownie: sześć 
tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Gmina Ropa, obręby Ropa, Łosie i Klimkówka.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa bazy danych GESUT i BDOT500.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Techniczne (WT) – stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ.

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: 31/01/2022
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:
RPMP.02.01.04-12-0071/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część II: 4 000 PLN (słownie: cztery 
tysiące złotych).

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice, obręb Zagórzany.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne (WT) – stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ.

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: 31/03/2022
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:
RPMP.02.01.04-12-0071/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości: część III: 14 000 PLN 
(słownie: czternaście tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice, obręb Bystra.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne (WT) – stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

14/08/2020 S157
https://ted.europa.eu/TED

4 / 10



Dz.U./S S157
14/08/2020
383071-2020-PL

5 / 10

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: 31/03/2022
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:
RPMP.02.01.04-12-0071/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości: część IV: 9.000 PLN 
(słownie: dziewięć tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice, obręby Bystra, Zagórzany, Bielanka, Dominikowice, Klęczany, 
Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka i Szymbark.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa bazy danych GESUT i BDOT500.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki Techniczne (WT) – stanowiące załącznik nr 1 do 
SIWZ.

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: 31/12/2021
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
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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:
RPMP.02.01.04-12-0071/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości: część V: 8.000 PLN 
(słownie: osiem tysięcy złotych).

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 stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymagane dla części zamówienia nr III, IV:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
minimum 2 (dwie) usługi o minimalnej wartości 100 000 PLN brutto każda, obejmujące swym zakresem prace 
związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, dokonaną w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.
b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 
potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia tj.:
minimum 2 (dwie) osoby, posiadające aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe, wynikające z art. 43 pkt 2 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – PGiK.
Wymagane dla części zamówienia nr I, II i V:
a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 50 000 PLN brutto, obejmującą swym zakresem prace 
związane utworzeniem i dostawą bazy danych obiektów topograficznych i bazy danych geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu;
b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 
potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia tj: minimum 1 (jedną) osobą, posiadającą aktualne 
geodezyjne uprawnienia zawodowe wynikające z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – PGiK.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi, które są regulowane 
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązującymi przepisami 
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wykonawczymi do ww. ustawy, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 
szczególności zgodnie z warunkami technicznymi (zał. nr 1 do umowy) i złożoną ofertą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, który stanowił będzie integralną część umowy. Harmonogram w rozbiciu na poszczególne 
elementy, szczegółowo określony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą przed 
podpisaniem umowy.

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: 17/09/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 17/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Referat zamówień publicznych,
ul. Biecka 3, pok. 204, 38-300 Gorlice, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Zamawiający 
otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej dedykowanej strony dla niniejszego postępowania, za 
pośrednictwem platformy zakupowej. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę zabezpieczoną na 
sfinansowanie zamówienia na każdą część. Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji otwarcia 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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
profilu nabywcy – platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatgorlicki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 
następujących dokumentów:
— oświadczenie „JEDZ” - aktualne na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w formie jednolitego dokumentu 
zamówienia – załączniki nr 4 do SIWZ),
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— odpis 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,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— zaświadczenie 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— 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 – według załącznika nr 4A do SIWZ,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – według załącznika nr 4A do SIWZ,
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – według załącznika nr 
4A do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
— wykaz wykonanych usług,
— wykaz kadry.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
2. 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 Pzp zdanie 
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. 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.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. 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.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

14/08/2020 S157
https://ted.europa.eu/TED

9 / 10

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


Dz.U./S S157
14/08/2020
383071-2020-PL

10 / 10

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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