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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454079-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Maszyny przemysłowe
2018/S 200-454079
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
250810478
pl. św. Józefa 5
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Macke
Tel.: +48 627635654
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl
Faks: +48 627635651
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.czystemiasto.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw
Numer referencyjny: JRP.271.1.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
42000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja linii sortowania odpadów w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków w ramach Projektu pn.
Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ – Część II SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie realizacji niniejszego zamówienia ze środków
pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W związku z tym Zamawiający zastrzega
możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że wyznacza na dzień 26.10.2018 roku na godz. 11:00 termin przeprowadzenia wizji
lokalnej (zebrania Wykonawców) miejsca przeznaczonego pod realizację niniejszego zamówienia.

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
42417310
45310000
45315300
45351000
45331000
51500000
45259900
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia
1) Wykonanie projektu technologicznego docelowej modernizacji instalacji do sortowania odpadów
komunalnych w modernizowanej istniejącej i projektowanej nowej hali z uwzględnieniem wszystkich trzech
etapów modernizacji.
2) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wytycznych budowlanych dla projektowanej hali, wynikających
z projektu technologicznego, dotyczących wykonania robót budowlanych celem dostosowania istniejącej
hali sortowni oraz zaprojektowania nowej hali sortowni (zarówno ten projekt, jak i roboty budowlane z niego
wynikające nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia – stanowić będą odrębny kontrakt).
3) Weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych czy branżowych opracowanych w ramach
przeprowadzonego przez Zamawiającego oddzielnego postępowania przetargowego.
4) Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego określonego w Projekcie technologicznym w
etapie I. Całość wyposażenia zgodna z OPZ.

17/10/2018
S200
https://ted.europa.eu/
TED

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

2/9

Dz.U./S S200
17/10/2018
454079-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/9

5) Montaż kompletnego wyposażenia technologicznego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
Projektem technologicznym.
6) Wyznaczenie i trwałe oznakowanie dróg komunikacyjnych i transportowych (drogi i przejścia dla pieszych) w
obrębie hal.
7) Wymiana całego istniejącego sita bębnowego 80/200 mm na sito bębnowe 80/340 mm.
8) Modernizacja istniejącego wkładu/bębna sita bębnowego 20 mm.
9) Przebudowa układu przenośników podających i odbierających w obszarze istniejącego sita bębnowego
80/200 mm celem dostosowania do nowych funkcji technologicznych określonych w OPZ.
10) Przebudowa zsypów w istniejących kabinach sortowniczych, tak jak w wymaganiach dla nowych kabin
sortowniczych.
11) Wyposażenia instalacji w nową rozrywarkę worków oraz przenośnik kanałowy P002 w miejsce istniejących
oraz przenośniki P006, P301, P302, oraz system załadunku frakcji kompostowni w tym elementy 201AF001,
202AE001, 203AF001, w miejsce istniejących.
12) Dobór i kompletacja urządzeń, montaż oraz organizacja i koordynowanie wszystkich prac w zakresie
dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej zmodernizowanej linii sortowniczej.
13) Wykonanie instalacji zasilania lokalnego od miejsc ich doprowadzenia wykonanych przez wykonawcę nowej
hali sortowni do urządzeń technologicznych sortowni odpadów.
14) Wykonanie nowego systemu sterowania oraz wizualizacji dla całej linii technologicznej po modernizacji
obejmującego zarówno obecnie istniejące, jak i nowowprowadzane urządzenia.
15) Wykonanie instalacji odpylania technologicznego separatora balistycznego i sortera optoelektronicznego
tworzyw sztucznych SO1TS oraz innych miejsc niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji instalacji z
możliwością podłączenia do istniejącego systemu w istniejącej hali sortowni.
16) Wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla całej linii technologicznej po modernizacji.
17) Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej.
18) Uruchomienie i rozruch kompletnej zmodernizowanej linii sortowania odpadów.
19) Opracowanie instrukcji eksploatacji dla linii sortowania odpadów.
20) Przeprowadzenie rozruchów oraz szkoleń.
21) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej oraz technologicznej za kompletną zmodernizowaną linię
sortowania odpadów wraz z nowym systemem sterowania i wizualizacji.
22) Oznakowanie maszyn i zespołu maszyn (zmodernizowanej linii) znakiem CE i danymi identyfikującymi
producenta i maszynę.
23) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
24) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji.
25) Przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu opracowań odnoszących się do
realizowanego zakresu zamówienia, w celu uzyskania przez Wykonawcę uzgodnień, opinii i pozwoleń
wymaganych przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i ochrony środowiska niezbędnych do zakończenia
procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji kompletnej, zmodernizowanej linii sortowania z wyłączeniem
pozwolenia zintegrowanego, które we współpracy z Wykonawcą uzyska Zamawiający.
26) Dostarczenie pakietu części szybko zużywających się.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 40
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

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:
Nie dotyczy

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni niniejszy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
jeżeli wykaże, że:
1) osiągnął minimalny obrót w obszarze objętym zamówieniem (tj. projektowanie, dostawa, montaż i rozruch
kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie zakończonych
odbiorem) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres - w
wysokości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN.
oraz
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN,
oraz
3) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 15 000 000,00 PLN

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli:
1. Wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
1) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego, w oparciu o który
została zrealizowana dostawa, montaż i rozruch instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i
zbieranych selektywnie. Wykonana instalacja technologiczna winna charakteryzować się wysoką wydajnością i
efektywnością o przepustowości:
— minimum 20Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych,
— minimum 6Mg/h dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
Pozwalającą na:
a) wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych
do recyklingu, tj. minimum 10 (dziesięć) rodzajów frakcji surowcowych, takich jak: papier mieszany, papier
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zadrukowany w gatunku de-inking, folia PE mix, folia PE transparentna, PET transparentny, PET niebieski, PP,
PS, metale żelazne oraz metale nieżelazne,
b) kontrolę jakości i doczyszczanie manualne w kabinach sortowniczych wszystkich ww. rodzajów frakcji.
oraz
2) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji do
sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz wykonanie takiej modernizacji
z uwzględnieniem i wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu, tj. w
szczególności:
a) rozrywarki worków,
b) kabiny wstępnego sortowania,
c) sita bębnowego,
d) przenośników,
e) kabin zasadniczego sortowania,
f) separatorów metali,
g) automatycznej prasy belującej.
Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału,
winien obejmować w szczególności: dostawę, montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów
komunalnych zakończony odbiorem, zapewniającej sortowanie co najmniej 20 Mg/h odpadów komunalnych
zmieszanych i co najmniej 6 Mg/h odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
oraz
3) dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów pracy
separatorów optycznych wraz ze stworzeniem źródłowego oprogramowania separatorów optycznych,
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z
potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) sortowania danej
frakcji materiałowej wynoszącej min. 80 %, zakończone uruchomieniem i rozruchem dla każdego zamówienia,
stanowiących wyposażenie jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do:
a) wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych,
b) wydzielenia papieru z odpadów,
c) frakcji energetycznej (RDF),
d) sortowania tworzyw sztucznych frakcji przestrzennej-ciężkiej (3D) wydzielonej przez separator balistyczny
tworzyw sztucznych, umożliwiający wydzielenie w sposób automatyczny i niezależny następujących osobnych
frakcji surowcowych: PET transparentny, PP, PET niebieski, PS,
e) wydzielenia folii PE z frakcji płaskiej-lekkiej 2D wydzielonej przez separator balistyczny tworzyw sztucznych.
2. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby, zdolne do wykonania zamówienia i biorące
udział w realizacji zamówienia:
1) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do sortownia odpadów;
2) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń,
3) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej sortowni
4) Dwie osoby przewidziane do pełnienia funkcji Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz
serwisu separatorów optycznych,
5) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia warunku zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
określono w pkt. 9.1.2. IDW - I części SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

17/10/2018
S200
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/9

Dz.U./S S200
17/10/2018
454079-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym III Część SIWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

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: 22/11/2018
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: 20/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje innych podstaw wykluczenia z postępowania.
Wykluczenie następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy Pzp. W zakresie
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wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa powyżej wraz z ofertą w przypadku,
gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia.
Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający, stosownie do art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty wraz z Ofertą techniczną,
b) Oświadczenie Wykonawcy w formie JEDZ,
c) stosowne Pełnomocnictwo/a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy nie wynika
bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG,
d) dokument/y ustanawiający/e Pełnomocnika – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
e) dowód wniesienia wadium,
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy.
4. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny
złożonych ofert zawarto w pkt. 13 IDW.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów wskazanych w pkt. 9.15.1)-7) IDW potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.
6. Zasady udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
opisano w pkt. 10 IDW.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców oraz zaleca, aby
Wykonawca podał wartość brutto lub % udział podwykonawstwa, o ile firmy te i zakresy są znane na etapie
składania oferty. Szczegółowe zasady udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia określono
w § 9 wzoru umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może
powierzyć Podwykonawcom nie więcej niż 40 % wartości Umowy dot. niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji, tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych w pkt. 13 IDW oraz z zastrzeżeniem pkt. 24 IDW.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
650 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę̨ jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b 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 przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
1) Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2) Skargę wnosi się 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze
zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
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