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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87360-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy transportu publicznego
2017/S 047-087360

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Rzymowskiego 1
Punkt kontaktowy: ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
76-200 Słupsk
Polska
Tel.:  +48 598489300
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl 
Faks:  +48 598415403
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.mzk.slupsk.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.mzk.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa czterech fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem
napędowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Odbiór
autobusów odbędzie się siedzibie/serwisie Wykonawcy najbliższej siedzibie Zamawiającego.

mailto:mzk@mzk.slupsk.pl
http://www.mzk.slupsk.pl
http://www.mzk.slupsk.pl


Dz.U./S S47
08/03/2017
87360-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 2 / 13

08/03/2017 S47
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 13

Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich o
długości 12 metrów, zasilanych olejem napędowym.
Wszystkie oferowane przez Wykonawcę autobusy muszą:
— być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz spełniać wymagania określone przez
Zamawiającego w załączniku Nr 1 – Specyfikacji technicznej autobusu 12m zasilanego olejem napędowym
— być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dostawą, nieeksploatowane
(w tym do badań, testów, prezentacji lub celów od podobnym charakterze);
— być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta, nie dopuszcza się
pojazdów prototypowych i przedseryjnych.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone autobusy posiadały „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane
dla dostarczonego autobusu przez właściwego ministra do spraw transportu, z uwzględnieniem zgodności
wariantu i wersji, potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, tj. spełnienie warunków określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022 tj. ze zm.) wymaganych dla dopuszczenia do
ruchu bez żadnych odstępstw. Dopuszcza się posiadanie aktualnego europejskiego „Świadectwa homologacji
typu” wydanego dla dostarczonego typu autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponadto zamówienie obejmuje:
— dostarczenie Zamawiającemu kompletu urządzeń diagnostycznych w tym komputera z oprogramowaniem
diagnostycznym, wraz z udzieleniem licencji na to oprogramowanie i jego bezpłatną aktualizacją,
— dostarczenie Zamawiającemu katalogu części zamiennych w wersji elektronicznej, oraz niezbędnych
instrukcji, katalogów, oprogramowania, złącz diagnostycznych, dokumentacji technicznej oraz innych
wymaganych dokumentów w rozumieniu art 546 kodeksu cywilnego
— udzielenie gwarancji na dostarczone autobusy na warunkach opisanych w SIWZ,
— przeszkolenie do 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw na warunkach opisanych w
SIWZ,
— przeszkolenie do 30 kierowców w zakresie eksploatacji, w tym ekonomicznej jazdy na warunkach opisanych
w SIWZ,
— udzielenie, a jeżeli Wykonawca nie jest producentem autobusu zapewnienie udzielenia Zamawiającemu
przez producenta autobusów autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożlwiającym samodzielne wykonywanie
przeglądów, obsług i napraw gwarancyjnych i nieobjętych gwarancją w Warsztacie Zamawiającego na
warunkach opisanych w SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Specyfikacji technicznej autobusu 12 metrowego
zasilanego olejem napędowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121100, 34121400

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie



Dz.U./S S47
08/03/2017
87360-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 3 / 13

08/03/2017 S47
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 13

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 800 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, który mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony
przez mBank SA nr 30 1140 1153 0000 2181 4200 1002 – wraz
z dopiskiem „Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem
napędowym”.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Zamawiający zaleca, by Wykonawca załączył do oferty
potwierdzenie wniesienia wadium w tej formie.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej) gwarancja taka musi być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę podmiotu dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta zawierające następujące lub analogiczne oświadczenie:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi gwarancji całą kwotę
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu zaszły okoliczności
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uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2164 j.t. ze zm.).”
7. Postanowienia pkt 6 ppkt 1-5 stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej i poręczeń udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978
i 1240).
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do oferty
oryginał gwarancji (dokument nie może być trwale spięty z ofertą).
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wadium nie zostanie wniesione lub
zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy).
10. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 Ustawy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy,
tj.:
1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt Ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze wystawionej po protokolarnym
odbiorze autobusów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Jeżeli Zamawiający wybierze ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żąda przedstawienia przez
Wykonawców umowy regulującej ich współpracę.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przynajmniej przez jednego Wykonawcę;
b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi
oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz ogłoszenia o
zamówieniu.
Z zastrzeżeniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawa), Zamawiający
wykluczy z postępowania, Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
Ponadto Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę w niżej wymienionych przypadkach, określonych w
art. 24 ust. 5 Ustawy:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku Wykonawcy
lub sąd zarządził likwidację tego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 2003 r.
Prawo upadłościowe z 2015 r. poz. 233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważą jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenia przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub
karę grzywny nie niższą niż 3000 PLN;
4) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie o którym mowa w ppkt 3;
5) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszenie obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 PLN,
6) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczeniew
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ/ESPD). Informacje zawarte
w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) sporządza się zgodnie z formularzem określonym
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L3 z dnia 6.1.2016
r., str. 16) ustanawiającym standardowym formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór
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oświadczenia własnego JEDZ/ESPD stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający udostępni na swojej stronie
internetowej www.mzk.slupsk.pl wersję edytowalną JEDZ/ESPD. Ponadto Zamawiający zaleca korzystanie z
aktualnej instrukcji wypełniania JEDZ/ESBD dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz wskazuje na interaktywne
narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD, dostępne na stronach internetowych:
a) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl)
b) https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, składa także JEDZ/ESPD dotyczące tych podmiotów, odrębnie dla każdego podmiotu,
zawierający informacje wymagane w „Części II: Informacje dotyczące Wykonawcy” sekcja A i B oraz „Części
III: Podstawy wykluczenia”, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. O ile ma to znaczenie dla
określonych zdolności, na których Wykonawca polega, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył dla
każdego z tych podmiotów także informacje zawarte w Części IV JEDZ/ESPD.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ/ESPD składa każdy z tych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.
Na podstawie 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, tj.:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 Ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 21 Ustawy (dotyczącej
podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez Zamawiającego w art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
uiszczaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e) 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

www.mzk.slupsk.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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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;
f) odpisu w 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy;
g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiej decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłaty tych należności;
h) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w::
1) w pkt 6 ppkt 1 lit. a-c SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy;
2) w pkt 6 ppkt 1 lit. d-f SIWZ – składa informację lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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 wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit b SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy Rozdziału VII pkt 8 I 9 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 ppkt 1 lit.
a-c SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
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miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 I 9
Rozdziału VII SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym ma miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wszystkich
wymienionych w pkt 6 ppkt 1 Rozdziału VII SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wszystkich
wymienionych w Rozdziale VII pkt 6 ppkt 1 SIWZ
Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 16,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy dokumenty o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne
niż oświadczenia będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
w przypadku, gdy złożona kopia dokumentów będzie nieczytelna lub budziła wątpliwości co do jej
prawdziwości.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN
2) potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN
W celu potwierdzenie, że Wykonawca spełnił ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiajązy żąda:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert;
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca w/w warunki spełnił.
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Wstępna ocena spełnienia warunku przez Wykonawcę zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy zawarte w oświadczeniu JEDZ/ESPD. Termin do złożenia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, zgodnie z art 26 ust. 1 Ustawy
Zamawiający informuje, że Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 Ustawy).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Ustawy).
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 22a ust 5 Ustawy, Wykonawca, który polega na zdolności
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ponadto Zamawiający informuje, że jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów przesłanki wykluczenia, Zamawiający
będzie żądał, aby Wykonawca:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art 22a ust. 1 Ustawy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że na każdym etapie postępowania, może uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ
realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 Ustawy).
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale VII SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Ustawy składane są w
oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 16 Rozdziału
VII SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy dokumenty o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne
niż oświadczenia będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
w przypadku, gdy złożona kopia dokumentów będzie nieczytelna lub budziła wątpliwości co do jej
prawdziwości.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostarczył przynajmniej 3 fabrycznie nowe 12 metrowe,
niskopodłogowe autobusy miejskie oferowanej marki zasilane olejem napędowym.
W celu wykazania warunku dot.z zdolności technicznej i zawodowe Wykonawcy, tj.: Zamawiajacy wymaga
przedstawienia wykazu dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających, że Wykonawca dostarczył przynajmniej 3 fabrycznie
nowe, 12 metrowe, niskopodłogowe autobusy miejskie oferowanej marki zasilane olejem napędowym, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane – w oparciu o załącznik Nr 6 do SIWZ.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca w/w warunki spełnił.
Wstępna ocena spełnienia warunku przez Wykonawcę zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy zawarte w oświadczeniu JEDZ/ESPD. Termin do złożenia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, zgodnie z art 26 ust. 1 Ustawy
Zamawiający informuje, że Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 Ustawy).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Ustawy).
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 22a ust 5 Ustawy, Wykonawca, który polega na zdolności
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ponadto Zamawiający informuje, że jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów przesłanki wykluczenia, Zamawiający
będzie żądał, aby Wykonawca:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art 22a ust. 1. Ustawy
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że na każdym etapie postępowania, może uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2
Ustawy).
Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale VII SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 16
tego Rozdziału, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy dokumenty o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne
niż oświadczenia będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
w przypadku, gdy złożona kopia dokumentów będzie nieczytelna lub budziła wątpliwości co do jej
prawdziwości.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczony

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 75
2. Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe. Waga 20
3. Zużycie energii i emisja CO2. Waga 5
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
1/NZ/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2017 - 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie powinno
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołanie wnosi się:1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe 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;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.3.2017

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

