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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46753-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy transportu publicznego
2020/S 021-046753
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Adres pocztowy: Bitwy Warszawskiej 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl
Tel.: +48 609819575
Faks: +48 598415403
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.slupsk.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzk.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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 pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu Maxi zasilanych olejem
napędowym
Numer referencyjny: 1/NR/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu Maxi
zasilanych olejem napędowym. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w Załązniku nr 1 do
SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV pkt 3 SIWZ – odbiór autobusów nastąpi w siedzibie/serwisie
Wykonawcy najbliższej/ym siedzibie Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu Maxi
zasilanych olejem napędowym.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone autobusy posiadały „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane
dla dostarczonego typu autobusu przez ministra właściwego 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 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016.2022 t.j. ze zm.), wymaganych dla dopuszczenia
do ruchu bez żadnych odstępstw. Zamawiający dopuszcza posiadanie aktualnego europejskiego Świadectwa
homologacji typu” wydanego dla dostarczonego typu autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie oferowane przez Wykonawcę autobusy muszą:
1) być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz spełniać wymagania określone przez
Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ;
2) być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dostawą, nieeksploatowane
(w tym do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze);
3) być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta, nie dopuszcza się
pojazdów prototypowych i przedseryjnych.
Ponadto zamówienie obejmuje:
— dostarczenie Zamawiającemu kompletu urządzeń diagnostycznych w tym komputera z oprogramowaniem
diagnostycznym. wraz z udzieleniem licencji na to oprogramowanie i jego bezpłatna aktualizacją,
— dostarczenie Zamawiającemu katalogu części zamiennych w wersji elektronicznej oraz niezbędnych
instrukcji, katalogów, oprogramowania, złącz diagnostycznych, dokumentacji technicznej, instrukcje obsługi i
konserwacji oraz innych dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. Wszystkie dokumenty dostarczone
przez Wykonawcę muszą być w języku polskim,
— udzielenie gwarancji na dostarczone autobusy na warunkach opisanych w SIWZ,
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— przeszkolenie do 15 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw na warunkach opisanych w
SIWZ,
— przeszkolenie do 15 kierowców w zakresie eksploatacji, w tym ekonomicznej jazdy,
— udzielenie, a jeżeli Wykonawca autobusów nie jest producentem autobusów zapewnienie udzielenia
Zamawiającemu przez producenta autobusów autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym
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 SIWZ.
Szczegółowy opis autobusów zamawianych w niniejszym postępowaniu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
– Specyfikacja techniczna autobusu miejskiego typu Maxi zasilanego olejem napędowym.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: zużycie energii i emisja CO2 / Waga: 5 %
Cena - Waga: 75 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

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 zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże że spełnia poniższe warunki dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. że:
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a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy
miliony złotych i 00/100);
b) potwierdzi, że 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
(słownie: jeden milion złotych i 00/100).
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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 nim stosunków
prawnych. Zasady na jakich Wykonawca może polegać na owych zdolnościach zostały opisane w rozdziale V
pkt 4 SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) każdy pojedynczy warunek udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) musi być spełniony przynajmniej
przez jednego Wykonawcę,
b) każdy z Wykonawców musi oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Opis sposobu wypełniania JEDZ znajduje się w rozdziale VII pkt 4 SIWZ. Poza ww.
oświadczeniem, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Zamawiający, w
odniesieniu do przedmiotowego warunku, wymaga przedłożenia:
— 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
(słownie: trzy miliony złotych i 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert,
— dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000
000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c Pzp).
Dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej (oryginał lub kopia elektroniczna poświadczona za
zgodność z oryginałem), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że spełnia poniższy warunek dotyczący
zdolności technicznej:, tj. że:
— wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie dostarczył przynajmniej 3 fabrycznie nowe niskopodłogowe
autobusy miejskie typu Maxi oferowanej marki zasilane olejem napędowym.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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 nim stosunków
prawnych. Zasady na jakich Wykonawca może polegać na owych zdolnościach zostały opisane w rozdziale V
pkt 4 SIWZ.
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) każdy pojedynczy warunek udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) musi być spełniony przynajmniej
przez jednego Wykonawcę,
b) każdy z Wykonawców musi oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Opis sposobu wypełniania JEDZ znajduje się w rozdziale VII pkt 4 SIWZ. Poza ww.
oświadczeniem, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Zamawiający, w
odniesieniu do przedmiotowego warunku, wymaga przedłożenia:
— 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
niskopodłogowe autobusy miejskie oferowanej typu Maxi marki zasilane olejem napędowym, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześnie niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Dokument powinien być złożony w formie elektronicznej (wykaz dostaw w formie oryginału, dowody w
formie oryginału lub w formie kopii elektronicznej poświadczonej za zgodność z oryginałem), opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w
tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Opis sposobu wypełniania JEDZ znajduje się w rozdziale VII pkt 4 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa także
JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ
Poza w/w oświadczeniem, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej,
Zamawiający, wymaga przedłożenia dokumentów wskazanych w rozdziale VI pkt 6 ppkt 2 SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wskazuje, że 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał
wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie
od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Szczegółowe zasady wymagań dotyczących wadium zostały opisane w rozdziale IX SIWZ.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 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.
Szczegółowe zasady dot. warunków płatności zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany tej umowy w wypadkach opisanych w rozdziale XVII pkt 2 SIWZ.
3. W przypadku wybrania jego oferty, jako najkorzystniejszej, Zamawiający wymaga wniesienia od Wykonawcy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny brutto podanej w ofercie.
Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w rozdziale XVI
SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Prawa zamówień
publicznych.

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: 03/03/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 04/05/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2020
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Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Ofertę składa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub na
miniPortalu (https:/miniportal.uzp.gov.pl) zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XII SIWZ.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu w sali
konferencyjnej MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Więcej o procedurze otwarcia
ofert w rozdziale XII SIWZ.
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:
Informacje dotyczące prawidłowej formy złożenia dokumentów zawarte są w SIWZ.

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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługuję Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
W postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł się on zapoznać 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.
7. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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 innych czynności niż wymienione 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.
8. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jego wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2020
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