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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315539-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie
2016/S 175-315539
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, 00-941 Warszawa, ul.
Świętokrzyska 31/33
Osoba do kontaktów: Jarosław Subczyński
00-940 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225053609
E-mail: jaroslaw.subczynski@poczta-polska.pl
Faks: +48 225053439
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.poczta-polska.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
Usługi pocztowe

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:
Świadczenie usług odbioru przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi, tzw. „Poczta Firmowa” z
siedziby klienta oraz dostarczenie ich do właściwej placówki pocztowej, na terenie m. st. Warszawy.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawa.
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Kod NUTS PL127
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:
Świadczenie usług polegających na odbiorze przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi z
siedziby klienta oraz ich dostarczenie do właściwej placówki pocztowej na terenie m. st. Warszawy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64100000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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 ilość odbiorów wynosi 118 000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 121 009,50 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
Okres w miesiącach: 13 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Świadczenie usługi „Poczta Firmowa” w granicach administracyjnych m. st. Warszawy, obejmującą swoim
obszarem dzielnicę Włochy oraz dzielnicę Ochota.
1)
Krótki opis:
Świadczenie usługi „Poczta Firmowa” na terenie odbiorów w granicach administracyjnych m. st. Warszawy,
obejmujących swoim obszarem dzielnicę Włochy oraz dzielnicę Ochota.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64100000

3)

Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odbiorów wynosi 35 369 szt. w okresie obowiązywania umowy,

Część nr: 2
Nazwa: Świadczenie usług „Poczta Firmowa” w granicach administracyjnych m. st. Warszawy, obejmujących swoim
obszarem dzielnicę Wola oraz dzielnicę Centrum.
1)
Krótki opis:
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Świadczenie usług „Poczta Firmowa” na terenie odbiorów w granicach administracyjnych m. st. Warszawy,
obejmujących swoim obszarem dzielnicę Wola oraz dzielnicę Centrum.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64100000

3)

Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odbiorów wynosi 29 735 szt., w okresie obowiązywania umowy.

Część nr: 3
Nazwa: Świadczenie usług „Poczta Firmowa” w granicach administracyjnych m. st. Warszawy, obejmujących swoim
obszarem dzielnicę Mokotów oraz dzielnicę Ursynów.
1)
Krótki opis:
Świadczenie usług „Poczta Firmowa” na terenie odbiorów w granicach administracyjnych m. st. Warszawy,
obejmujących swoim obszarem dzielnicę Mokotów oraz dzielnicę Ursynów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64100000

3)

Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odbiorów wynosi 52 897 szt., w okresie obowiązywania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadium na całość zamówienia – 11 200 PLN, w tym:
— część nr 1 – 3 360 PLN,
— część nr 2 – 2 820 PLN,
— część nr 3 – 5 020 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności od 21 do 30 dni. Zamawiający gwarantuje zrealizowanie 80 % ilości usług. Pozostałą część
zamawiający wykorzysta w zależności od potrzeb. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

III.1.3)

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

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

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: Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie składa Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw do wykluczenia.
W związku z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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1. W celu dokonania oceny ofert wszyscy wykonawcy na dzień składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt 5,
składają:
1) ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ;
2) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego wzór stanowi zał. nr 4 do
SIWZ, z zastrzeżeniem:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument
zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) 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 jednolite europejskie dokumenty zamówienia, dotyczące tych podmiotów,
c) wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolity/e europejski/e
dokument/y zamówienia, dotyczący/e podwykonawcy/ów.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
4) dowód wniesienia wadium;
5) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZ – wykonawca przekazuje w terminie 3
dni o dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia,
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w każdej
części zamówienia, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający
wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
n/w oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca
składa:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
j) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – dotyczy wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, i wykonawców występujących wspólnie, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w ppkt 1 lit. a)-i).
Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o
którym mowa w pkt 1 ppkt 2, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio podmioty, na których zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1:
a) lit. a) – 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 Pzp;
b) lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— 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 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. a) i b) tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 2) lit. b) tiret pierwsze,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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 ppkt 2, 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.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 1 lit. a),
składa dokument, o którym mowa w ppkt 2 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 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.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania oświadczeń i dokumentów.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu dokonania oceny
spełniania wymogów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych wykonawca składa – wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu/ów, – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu złożenia oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał zrealizowaną/zrealizowane usługę/usługi na podstawie
umowy/umów, odpowiadającą/-ych swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługę
świadczenia usług logistycznych lub kurierskich lub doręczania i odbioru przesyłek albo kolekcji i dystrybucji
przesyłek na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż: 50 000 PLN (niezależnie, czy wykonawca składa ofertę na
jedno, dwa lub trzy zadania).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2

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:
PI14/63/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.10.2016
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.10.2016 - 10:00

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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17.10.2016 - 10:30
Miejscowość
Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, pok. nr 651.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej www.poczta-polska.pl z dniem
publikacji ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środkami
ochrony prawnej są w niniejszym postępowaniu odwołanie i skarga do sądu, które mogą być wnoszone zgodnie
z postanowieniami ustawy Pzp;
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp;
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
zamawiającego;
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 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;
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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju pism;
7. 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;
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.9.2016
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