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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366172-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Olej napędowy
2017/S 179-366172

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
KRS 0000123566
ul. Przemyska 15
Jarosław
37-500
Polska
Tel.:  +48 166212560
E-mail: pgkim@jaroslaw.pl 
Faks:  +48 166215297
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkim.jaroslaw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pgkim.jaroslaw.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
Inny rodzaj: osoba prawna, w której ponad połowę udziałów posiada Gmina Miejska Jarosław

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5000 litrów dla Zakładu
Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.
Numer referencyjny: PGKiM-DAP.26.22.2017

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:pgkim@jaroslaw.pl
www.pgkim.jaroslaw.pl
www.pgkim.jaroslaw.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) do silników diesla na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. w ogólnej ilości szacunkowej
do 250 000 l. w okresie jednego roku. 2. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest nieodpłatne użyczenie i
dostarczenie Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na czas trwania umowy, zbiornika o
pojemności 5 000 litrów, wyposażonego w układ dystrybucyjny umożliwiający tankowanie dostarczonego paliwa
3. Całkowita szacunkowa wielkość zamówienia oleju napędowego – 750 000 litrów (siedemset pięćdziesiąt
tysięcy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 494 500.00 PLN

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
09134220
44611410

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., Makowisko 163, 37-500 Jarosław.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Wielkość przedmiotu zamówienia wskazana w Sekcji II.1.4 jest wielkością maksymalną w okresie jednego
roku, określoną na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej rocznego zapotrzebowania
na paliwa stanowiące przedmiot zamówienia. Oznacza to, iż Zamawiający może dokonać zakupu mniejszej
ilości oleju napędowego, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości paliwa,
względem ilości określonej w Sekcji II.1.4 ogłoszenia.3. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania
stanu paliwa w zbiorniku. 4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostaw paliwa w miejscu zlokalizowania
zbiornika w sposób ciągły bez konieczności zamawiania paliwa przez Zamawiającego. 5. Zdefiniowany
powyżej zbiornik musi mieć zainstalowany system kontroli kierowców, który w łatwy sposób zarejestruje
każde tankowanie bez konieczności osobistego nadzoru (każdy wydany litr paliwa zostanie zarejestrowany i
odpowiednio rozliczony)
Przykładowy zarys działania systemu:
1) Kierowca loguje się za pomocą dwóch kart (Kierowca, Pojazd);
2) Każdy pobór paliwa jest rejestrowany i przypisany do pojazdu oraz kierowcy;
3) Terminal rejestruje przebieg pojazdu, temperaturę paliwa oraz kto, kiedy, ile i na jaki pojazd zatankował;
4) Zakończone tankowanie rozpoczyna proces przesyłania danych do systemu obsługującego pobór paliwa
( zarządzanie paliwem);
5) Z każdego urządzenia z dostępem do Internetu Zamawiający może mieć wgląd do wszelkich informacji na
temat paliwa.
Ponadto zbiornik winien posiadać wyposażenie:
1) dystrybutor elektroniczny, pompa,
2) licznik mechaniczny,
3) metalowy filtr paliwa,
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4) wąż z pistoletem,
5) wieszak na wąż,
6) czujnik maks. Napełnienia,
7) elektroniczny detektor wycieku.
6. Dostarczany olej napędowy w okresie zimowym,ma umożliwiać eksploatację pojazdów zamawiającego
7. Paliwo musi odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
8.Olej napędowy jest własnością Wykonawcy do chwili zatankowania go do baków pojazdów i maszyn przez
upoważnione osoby (Zamawiający nie prowadzi magazynu paliw).
9.Fakturowanie Zamawiającego następuje w oparciu o wskazania licznika urządzenia wydającego paliwo
(dystrybutora) za paliwo pobrane do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby w tygodniowych
okresach rozliczeniowych.
10.Kierowcy (operatorzy) Zamawiającego mogą pobierać olej napędowy 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu.
11. Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu.
12.Dostawa oleju napędowego następować będzie sukcesywnie transportem Wykonawcy, na jego koszt i
ryzyko.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2017
Koniec: 31/12/2020
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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.

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:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
1) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.2.6 ).
2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.2.6 ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych ).
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden
milion złotych).
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
c) złożył w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku
od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy
z dnia 11.4.2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.6.24) w wysokości co najmniej
1 000 000 PLN (jeden milion złotych).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający
zażąda dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc
przed upływem terminu składania ofert – nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych ).
2) opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego – nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
3) postanowienia odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art.
105b ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.6.24),
stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw
towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24), w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion złotych) lub wpis
potwierdzający wpłacenie kaucji, znajdujący się na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem: http://kaucja-
gwarancyjna.mofnet.gov.pl

http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl
http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl
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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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 zamówienie (umowę), które to zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem
niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że obejmowało lub obejmuje dostawę oleju napędowego o wartości co
najmniej 1 000 000 PLN brutto w okresie jednego roku (słownie: jeden milion złotych 00/100), albo w przypadku
zamówienia (umowy) nadal wykonywanej – do dnia przed upływem terminu składania ofert – Wykonawca
wykonał dostawę w wyżej wymienionym zakresie o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden
milion złotych 00/100) w okresie jednego roku.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
zażąda dokumentów:
wykaz wykonanych dostaw, 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, 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 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.
1 i ust. 5 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający
zażąda złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ – Rozdział XI.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności
Wykonawcy oraz wartości umowy.
3. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 9 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór
umowy.
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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: 25/10/2017
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500
Jarosław, pok. nr 206 ( sekretariat).

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:
1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ. Pozostałe szczegółowe informacje odnośnie Jednolitego dokumentu znajduję się w rozdziale XI
SIWZ
2.Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
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poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
2. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust.
4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien
zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty
wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na
skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać
dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem
banku prowadzącego rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o.), albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do
osób umocowanych do występowania w imieniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem)
albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do
występowania w imieniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z
żądaniem zapłaty).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego
w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, nr konta 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
Zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego.
5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (nie dotyczy formy w pieniądzu).
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyć
do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, poświadczoną z oryginałem przez Wykonawcę
spiąć trwale z ofertą. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwróci Wykonawcy
oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem
kserokopia zwróconego dokumentu wadium.
7. Wadium winno być załącznikiem do oferty.
8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone
w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp
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.
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 Ustawy Pzp.
3. 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 albo w
terminie 4. 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 5 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 art. 182 Ustawy Pzp 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
6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 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.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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:
15/09/2017
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