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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349743-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
2020/S 142-349743

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Krosno
Krajowy numer identyfikacyjny: 52698900000000
Adres pocztowy: ul. Lwowska 28a
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
E-mail: zp@um.krosno.pl 
Tel.:  +48 134743218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krosno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
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/krosno

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:
Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna
Numer referencyjny: ZP.271.52.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Usługa opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, opracowanie schematów systemu 
monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, przeprowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych i wypracowanie rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej oraz 
zakup licencji na oprogramowanie obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych 
inteligentnej sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na sprzęt i oprogramowanie o co najmniej równoważnych 
parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez 
niego sprzęt i oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

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
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
72268000 Usługi dostawy oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krosno, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, opracowanie schematów systemu 
monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, przeprowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych i wypracowanie rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej oraz 
zakup licencji na oprogramowanie obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych 
inteligentnej sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na sprzęt i oprogramowanie o co najmniej równoważnych 
parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez 
niego sprzęt i oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – wykonywanie czynności administracyjno-
biurowych objętych przedmiotem zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na licencję na oprogramowanie obejmujące mechanizm 
przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci będące przedmiotem zamówienia / Waga: 
20
Kryterium jakości - Nazwa: Długość bezpłatnego wsparcia technicznego na licencję na oprogramowanie 
obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci będące 
przedmiotem zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
80/HSC/2018 Projekt pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania 
danych dla mieszkańców Krosna”

II.2.14) Informacje dodatkowe
I. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
II. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 
ustawy Pzp.
III. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

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 wymagań w tym zakresie.
Podstawy wykluczenia:
Podstawą wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaistnienie 
przesłanek określonych w:
— art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
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warunków udziału w postępowaniu (JEDZ). JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie 
Zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
5) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca 
nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 
pkt 3, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 
r.,poz. 570);
6) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445).

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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I. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże wykonanie – w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, następujących usług:
a) wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na realizowaniu prac badawczo-rozwojowych związanych z 
tworzeniem prototypów systemów informatycznych;
b) wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na pracy nad sztuczną inteligencją lub uczeniem maszynowym;
c) współpracę z minimum 1 jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki, (współpraca rozumiana jako realizacja wspólnego projektu w ramach podpisanej 
umowy);
d) wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na pracy nad systemami do zarządzania infrastrukturą krytyczną 
(rozumianą zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).
Zamawiający uzna powyższe warunki również za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie usług 
wskazanych w lit. b–d w ramach zadania wykazanego w lit. a.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić 
łącznie.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej Wykonawca 
zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo powyżej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich:
— przedmiotu,
— daty wykonania,
— podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane;
b) załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje,
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy.
II. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 
dysponował zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, w skład którego wchodzą 
co najmniej:
a) kierownik zespołu – osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora nauk ścisłych;
b) co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe (minimum magister) o specjalności wodociągi i 
kanalizacja lub pokrewne związane z tematyką wodociągową np.:
• zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
• zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów,
• technologia wody i ścieków,
• inżynieria sanitarna i wodna,
• sieci i instalacje sanitarne,
• technika sanitarna,
• klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne,
• inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów,
• gospodarka wodno-ściekowa;
c) co najmniej 1 osoba posiadająca:
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— wykształcenie wyższe (minimum licencjat) informatyczne,
— doświadczenie rozumiane jako czynny/informatyczny udział w projekcie (który został wdrożony) z 
wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego, z załączeniem dowodów określających, czy 
usługa ta została wykonana należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje,
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy;
d) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w tworzeniu zaawansowanej analityki dużych zbiorów 
danych i zdarzeń pochodzących z inteligentnych urządzeń przy tworzeniu systemów informatycznych. Należy 
wykazać, że co najmniej 1 system informatyczny przetwarzający ponad 10 000 rekordów został zakończony 
wdrożeniem oraz załączyć dowody określające, czy usługa ta została wykonana należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – cd.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje,
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy;
e) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w testowaniu i walidacji systemów informatycznych. Należy 
wykazać, że co najmniej 1 testowanie i walidacja systemu informatycznego została zakończona wdrożeniem 
oraz załączyć dowody określające, czy usługa ta została wykonana należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje,
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić 
łącznie.
W przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy nie posiada biegłej 
znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i 
na okres realizacji umowy.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) Wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności;
b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
III. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca:
a) złożył na wezwanie specyfikację techniczną oferowanego produktu, która musi zawierać dane odnośnie 
każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów 
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wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (w tym dokumenty potwierdzające parametry funkcjonalne np. 
karty katalogowe, instrukcje obsługi, projekty);
Ww. warunek dotyczy sprzętu i licencji na oprogramowanie.
b) przeprowadził demonstrację zaoferowanego systemu informatycznego w zakresie prawidłowego działania 
oraz posiadanych funkcjonalności w kontekście wymagań określonych w OPZ.
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego systemu zgodnie z 
opracowanym przez Zamawiającego scenariuszem. Scenariusz zostanie przekazany Wykonawcy razem z 
wezwaniem. Podczas demonstracji prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zweryfikuje posiadane 
funkcjonalności na podstawie scenariusza testowego (opisów) dla zaoferowanego systemu. Wykonawca 
może zostać poproszony o zmianę danych wejściowych danej funkcjonalności w celu weryfikacji zachowania 
systemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość utrwalania na sprzęcie audiowizualnym przebiegu 
demonstracji.
Jeżeli którakolwiek funkcjonalność nie zostanie zademonstrowana (nie zostanie zademonstrowany co najmniej 
jeden krok, który należy zrealizować zgodnie z przedstawionym scenariuszem), Zamawiający uzna, że treść 
oferty nie odpowiada treści SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Przykładowe dane, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas demonstracji, nie mogą naruszać 
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych. W przypadku naruszenia przepisów przedmiotowej ustawy Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność.

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:

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: 04/09/2020
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:
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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: 04/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój nr 313, POLSKA

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:
Do oferty należy dołączyć:
1. jednolity europejski dokument zamówienia;
2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik osoby/osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli lub pełnomocnik Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia;
3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
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oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie:
1) 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) 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. 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 do 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 ustawy Pzp zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 powyżej 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.
6. 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.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 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 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2020
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