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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291329-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Samochody osobowe
2019/S 119-291329

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 65
Białystok
15-003
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
al. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz
85-090
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk
80-819

mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kwiatowa 10
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
Kielce
25-372
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
Kraków
31-571
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137

mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 73
Lublin
20-019
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 19/112
Łódź
91-048
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8
Olsztyn
10-521
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL622

mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A
Poznań
60-844
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
Rzeszów
35-036
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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I.1) Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.:  +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Faks:  +48 856702842
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

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: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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/kwp_bialystok
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja rządowa terenowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
mailto:zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
www.podlaska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej
Numer referencyjny: 27/S/19

II.1.2) Główny kod CPV
34110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jest dostawa 54 szt. samochodów osobowych typu SUV w policyjnej
wersji nieoznakowanej – 47 szt. zamówienie podstawowe oraz 7 szt. prawo opcji.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy – załącznik nr 7 SIWZ –
Specyfikacja techniczna pojazdu.
Zamawiający przewiduje możliwość nabycia pojazdów - maksymalnie 7 sztuk - w ramach prawa opcji.
Samochody zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z samochodami zakupionymi w ramach
zamówienia podstawowego. Cena samochodu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena
określona dla samochodu zamawianego w zamówieniu podstawowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 170 731.71 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jest dostawa 54 szt. samochodów osobowych typu SUV w policyjnej
wersji nieoznakowanej – 47 szt. zamówienie podstawowe oraz 7 szt. prawo opcji.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy – załącznik nr 7 SIWZ –
Specyfikacja techniczna pojazdu.
Zamawiający przewiduje możliwość nabycia pojazdów - maksymalnie 7 sztuk - w ramach prawa opcji.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 22.11.2019 r. – zamówienie
podstawowe, do 29.11.2019 r. – zamówienie realizowane w ramach prawa opcji.

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
Wartość bez VAT: 4 170 731.71 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość nabycia pojazdów - maksymalnie 7 sztuk - w ramach prawa opcji.
Samochody zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z samochodami zakupionymi w ramach
zamówienia podstawowego. Cena samochodu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena
określona dla samochodu zamawianego w zamówieniu podstawowym.
Ilość samochodów przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i
będzie uzależniona od pozyskania dodatkowych środków finansowych.
O ilości pojazdów zamawianych w ramach prawa opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie będzie stanowiło podstawy do zgłaszania przez
Wykonawcę roszczeń z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji: do 29.11.2019 r.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest udzielane wspólnie, w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z udzielonymi
pełnomocnictwami. KWP w Białymstoku jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania oraz udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz innych Zamawiających.

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:
Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy niniejszego postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy niniejszego postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: tak

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: 29/07/2019
Czas lokalny: 10:30

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: 29/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl
Otwarcie następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku - Odszyfruj oferty.

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:
1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 125 000 PLN. Sposób wnoszenia, zwrotu,
zatrzymania wadium określony został w art. 45 i 46 ustawy Pzp oraz w SIWZ.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podst. art. 24aa ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt. 2, pkt. 4, pkt. 8 ustawy
Pzp.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak brak podstaw do wykluczenia z post.:
a) JEDZ – z ofertą;
Na wezwanie Zamawiającego:
b) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

www.platformazakupowa.pl
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c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, 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;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, 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;
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
f) oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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;
g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
h) oświadczenie o braku orzeczenia tytułem śr. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.;
4. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:
a) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego;
b) wykaz konfiguracji pojazdu.
4. Dodatkowo:
— z ofertą:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
c) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego,
— w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5,oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych składa się zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w post. o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
oraz 134 ust. 6 pkt 3, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz
nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej.
8. Inne szczegółowe postanowienia zawiera SIWZ dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
kwp_bialystok.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a

https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – środki ochrony prawnej.
2. 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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 180 i 182 ustawy Pzp do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jego kopię Zamawiającemu.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 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.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 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.
5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska

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


