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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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul.Chorzowska 150, 44-10 Gliwice
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 150
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 
Tel.:  +48 323304600
Faks:  +48 323304601
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm-gliwice.com.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/pkm_gliwice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą
ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Numer referencyjny: PN/UZP/TT/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 - CB10 - CB42 - MA12

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych elektrycznych autobusów wraz z dostawą i
montażem infrastruktury ładowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Ogólnych warunkach umowy (punkt 17 SIWZ).
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3. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw
Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego
wymagania (art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

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
34121400
34144910
31000000
31158000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wymagania techniczne dotyczące autobusów, będących przedmiotem zamówienia, zostały szczegółowo
przedstawione przez Zamawiającego w pkt. 3.2 SIWZ.
2. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące dostawy/montażu/uruchomienia fabrycznie nowych stacji
ładowania zajezdniowego przeznaczonych do jednoczesnego ładowania magazynów energii 10 autobusów
będących przedmiotem dostawy oraz 1 mobilnej elektrycznej ładowarki, zostały opisane w pkt. 3.3 SIWZ.
3. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące trzech kompletnych fabrycznie nowych stacji szybkiego
ładowania zintegrowanych z masztami wyposażonymi w pantografy „odwrócone” (opuszczane „góra-dół”),
będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający przedstawił w pkt. 3.4 SIWZ.
4. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące dostawy/instalacji oprogramowania do zdalnego zarządzania
procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania, przedstawiono w pkt. 3.5
SIWZ.
5. Poza wyżej wymienionymi dostawami należy dostarczyć pomost do serwisowania autobusów stanowiących
przedmiot zamówienia.
6. Dodatkowe warunki, w tym szczegółowy sposób realizacji ww dostaw i wymagane dokumenty określono w
pkt. 17 SIWZ (Ogólne warunki umowy) oraz w Załączniku nr 4 („Urządzenia infrastruktury systemu ładowania
autobusów energią elektryczną”) do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji i serwisu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ceny wybranych części zamiennych / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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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:
Tytuł projektu: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania", nr projektu:
POIS.06.01-00-00-0056/19 - Fundusz Spójności w ramach Działania 6.1. Rozwój publicznego transportu
zbiorowego w miastach, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy
Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub
elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.

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 może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego
nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o
których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art.
24ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz na podstawie art.
24ust.5 pkt 1 i 8 ustawy.
2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2) orazIII.1.3)
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku A do Formularza
Ofertowego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach,
o których mowa w pkt. 1, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego
obowiązany jest złożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących dokumentów:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 5.1.1 SIWZ;
- zaświadczenia 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

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 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, 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;
- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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;
- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
- odpis z właściwego rejestru lub z 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 Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek wynikający z art.
22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie:
1.1 Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych),
1.2 Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na ubieganie się o kredyt w
wysokości co najmniej 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych),
1.3 Osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie
przychodu rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 22 000 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony
złotych), w tym w obszarze objętym zamówieniem 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), bez
podatku VAT,
2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 1, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia
obowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
następujących dokumentów:
2.1 Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2.2 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż1miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.3 Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
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w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2.4 Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres.
2.5 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 1 może złożyć inny dokument, który w sposób
wystarczający potwierdza spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dot. zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie dostaw
polegających na wprowadzeniu do obrotu na rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z
którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, obejmujących zamówienia o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem
zamówienia, tzn. polegających na:
a) co najmniej jednej dostawie 3 sztuk miejskich niskopodłogowych dwuosiowych autobusów elektrycznych o
długości całkowitej od 11,80 do12,20 m i spełniających warunki określone w ust. c),
i jednocześnie,
b) co najmniej jednej dostawie1 sztuki miejskiego niskopodłogowego trzyosiowego elektrycznego autobusu
przegubowego o długości całkowitej od 17,50 m do 18,75 m i spełniającego warunki określone w ust. c).
c) Zamawiający wymaga w tej liczbie, aby wszystkie pojazdy, o których mowa w ust. a) i b) oferowane w
niniejszym postępowaniu, posiadały następujące cechy wspólne:
- typ pojazdów, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.1 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE;
- rodzaj pojazdów, tj. autobusów elektrycznych, przy czym jako autobus elektryczny rozumie się autobus
w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący
do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła
zasilania, zgodnie z art. 2 ust. 12 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r.
(Dz.U.2019.1124).
2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w wyznaczony, nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia wykazu należycie wykonanych
dostaw zgodnego z wymogami pkt. 5.1.3.3 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały
wykonane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym punkt 22 SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi, że oferowane autobusy,
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 3 SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ Zamawiający
żąda złożenia dokumentów opisanych w pkt 6.5.2 - 6.5.10 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
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2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) w wysokości 3% ceny podanej w ofercie (ceny oferty),
b) zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze szczegółowo zostały opisane w pkt 3.8 SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5 SIWZ zostaną spełnione
wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są
do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Uwaga:
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł
umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy
stanowiącym załącznik nr 17 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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2020
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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul.Chorzowska 150 w dniu 20.05.2020 r. o godz. 10:30.

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.Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający wymaga od niego złożenia, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ dokumenty, o
których mowa w pkt. 6.6.1 oraz 6.6.2 SIWZ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.7 - 6.9 SIWZ
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.
86 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia 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 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.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 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;
c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w art. 179 -198
g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2020

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

