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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249858-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Owoce, warzywa i podobne produkty
2022/S 091-249858

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szkoła Policji w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 276676775
Adres pocztowy: gen. Zygmunta Waltera Jankego 276
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-684
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Nolda
E-mail: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 478516441
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Szkolenie Policji

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 
6 miesięcy
Numer referencyjny: 5/ZP/2022

II.1.2) Główny kod CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły 
Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1) Część 1 – „Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy”;
2) Część 2 – „Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 
miesięcy”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia
o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do 
przewozu żywności
6. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

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:
Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03212100 Ziemniaki
03221000 Warzywa
03221110 Warzywa korzeniowe
03221111 Burak ćwikłowy
03221112 Marchew
03221113 Cebula
03221210 Fasola
03221230 Papryka
03221240 Pomidory
03221260 Grzyby
03221270 Ogórki
03221320 Sałata liściasta
03221410 Kapusta
03221420 Kalafior
03222210 Cytryny
03222220 Pomarańcze
03222240 Mandarynki
03222321 Jabłka
03222322 Gruszki
03222330 Owoce pestkowe
03222340 Winogrona
15331000 Warzywa przetworzone
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15331133 Groch dzielony
15331142 Kapusta przetworzona
03222111 Banany

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Policji w Katowicach, ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 
miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów 
została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ.
b) Dla asortymentu wyspecyfikowanego w załączniku nr 6 do SWZ Zamawiający ustali mnożnik (zgodnie 
z rozdziałem XVII niniejszej SWZ) w oparciu o notowania giełdowe zaobserwowane w 2022 roku na 
Warszawskim Rolno – Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach, na podstawie którego dokonywane będą 
rozliczenia. Strona internetowa www.bronisze.com.pl.
c) Cena jednostkowa artykułów wymienionych w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej 
stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia, nie może być większa od cen wskazanych w 
załączniku nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia
o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.
4. Dostawa, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Wykonawcy 
wkalkulowany w cenę produktów objętych umową o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do 
przewozu żywności.
6. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim
dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021,
z późn. zm.) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu 
wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 
ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z 
późn. zm.). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
8. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
zgodnie z wymogami systemu HACCP.
9. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, z 
zastrzeżeniem że jeżeli umowa zostanie podpisana przed 1 lipca 2022 r., bieg terminu rozpoczyna się z dniem 
1 lipca 2022 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia tego terminu maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy w 
przypadku, gdy nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na realizację Umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15331136 Papryki przetworzone
15331427 Skoncentrowany przecier pomidorowy
15331462 Groch puszkowany
15331463 Puszkowana fasola nieobrana
15331470 Kukurydza słodka
15331480 Warzywa tymczasowo zakonserwowane
15331500 Warzywa konserwowane w occie
15332230 Marmolady
15332290 Dżemy
15332400 Owoce konserwowane
15331135 Grzyby przetworzone

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Policji w Katowicach, ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły 
Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów 
została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SWZ.
UWAGA !!
Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (załącznik 1B) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z 
wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy dla części 2 odpowiadają określonym wymaganiom 
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart produktów, lub innych dokumentów, z których 
będzie wynikał ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji 
asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% 
łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia finansowe oraz prawne.
5. Dostawa, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Wykonawcy 
wkalkulowany w cenę produktów objętych umową o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do 
przewozu żywności.
7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-
epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021,
z późn. zm.) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu 
wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 
ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z 
późn. zm.). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.
9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
zgodnie z wymogami systemu HACCP.
10. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

11/05/2022 S91
https://ted.europa.eu/TED

5 / 11



Dz.U./S S91
11/05/2022
249858-2022-PL

6 / 11

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, z 
zastrzeżeniem że jeżeli umowa zostanie podpisana przed 1 lipca 2022 r., bieg terminu rozpoczyna się z dniem 
1 lipca 2022 r.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia tego terminu maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy w 
przypadku, gdy nie zostaną wyczerpane środki na realizację umowy.

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:
DOTYCZY CZĘŚCI 1 I 2
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2021, z późn. zm.) lub ustawy z 
dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753) w szczególności 
Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
DOTYCZY CZĘŚCI 1 I 2
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV 
Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 kwietnia 2004 
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 131.1);

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz w zakresie w jakim 
zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych zgodnie ze wzorem umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji dostaw do czasu wyczerpania środków 
finansowych wynikających z zwartej umowy (maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy). Wówczas poinformuje 
pisemnie Wykonawcę o potrzebie kontynuacji dostaw na warunkach określonych w umowie, z co najmniej 14 
dniowym wyprzedzeniem.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
TYLKO Dla części 2
Aukcja zostanie przeprowadzona jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, pod 
adresem https://aukcje.uzp.gov.pl, zgodnie z zapisami rozdziału XVIII i XIX SWZ.
W aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w kryterium „Cena” to
— 500 PLN brutto – dla części 2.
Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 7 czerwca 2022 r. po godzinie 10:30 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie 
zakupowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne.
Komisja Przetargowa powołana decyzją Nr 25/2022 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 20 kwietnia 
2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego Nr 5/ZP/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

11/05/2022 S91
https://ted.europa.eu/TED

7 / 11

https://aukcje.uzp.gov.pl


Dz.U./S S91
11/05/2022
249858-2022-PL

8 / 11

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w 
zakresie określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp poprzez platformę zakupową jako wiadomość (komunikat) 
prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
Informacja ta zostanie również zamieszczona na platformie zakupowej jako komunikat publiczny w 
sekcji ,,Komunikaty” w zakresie określonym w art. 253 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 264 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy 
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276. Wykonawca w 
szczególnych przypadkach może złożyć pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o wyrażenie zgody na 
zmianę ww. sposobu podpisania umowy. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp zostanie 
określony w Zaproszeniu, które zostanie przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej jako wiadomość 
(komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
SWZ.
4. Wykonawca, który brał udział w aukcji elektronicznej zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć 
Specyfikację ilościowo-jakościowo-wartościową stanowiącą załącznik nr 1B do SWZ PRZELICZONĄ DO 
WARTOŚCI OFERTY PO ZAKOŃCZONEJ AUKCJI.
5. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość 
oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązania, zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1526). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania określone w art. 255 ustawy Pzp.
7. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, przed zawarciem umowy Wykonawca poda 
adres zamieszkania przedsiębiorcy.
8. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem 
umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do złożonej oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp w toku postępowania 
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o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy - Środki ochrony 
prawnej (art. 505 - 590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje 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. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 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 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.
10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
11. Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 
Najwyższego.

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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022
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