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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237112-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne
2015/S 129-237112

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski
ul. Bielawska 6
Punkt kontaktowy: Biuro Inwestorkie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław
Osoba do kontaktów: Monika Marciniak
58-250 Pieszyce
POLSKA
Tel.:  +48 717159104
E-mail: m.marciniak@biuroinwestorskie.pl
Faks:  +48 717159140
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zuk.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
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) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa ładowarki kołowej, sita i rozdrabniarki do odpadów zielonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237112-2015:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Bielawa.
Kod NUTS PL518

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 sprzętu do obsługi Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie, w ramach rozbudowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających
odpady ulegające biodegradacji i obejmuje dostawę 1 ładowarki kołowej, 1 sita mobilnego oraz 1 rozdrabniarka
do odpadów zielonych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144710

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

II.1.8) Części
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:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.8.2015. Zakończenie 31.10.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000 PLN, (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK 64 10902301
0000 0005 9014 1677.
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5. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego
w innej formie niż w pieniądzu.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie,
wdniu otwarcia ofert znajdować się będzie się na rachunku Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert
wkopercie z ofertą.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1–2 Ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a–5
UstawyPzp, tj.:
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została złożona, odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówieniapublicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została złożona, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytegowykonania umowy;
3) w przypadku Wykonawcy, którego oferta została złożona, zawarcie umowy w sprawie
zamówieniapublicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; lub
4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z
przyczynleżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawyPzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
napoprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości
wybraniaoferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite ryczałtowe wynagrodzenie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie po odebraniu przez Zamawiającego
przedmiotu umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą,przed podpisaniem Umowy zobowiązani są do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Umowa
ta musi być zawarta na czas trwania przedmiotu zamówienia i termin gwarancji. Co najmniej na 3 dni przed
terminem podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą
formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia przy realizacji Umowy, w oryginale.
2. Umowa, o której mowa wyżej, musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców składających Ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujących Umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do
wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujących
Umowę.

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: 1. Wykonawca spełnia warunek
jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiot
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lubwięcej
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).
2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku musi przedłozyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zapisów art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenieniniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców
w/w oświadczenie winno być złożone przez każdegoz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wprzypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/woświadczenie musi dotyczyć każdego z
Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z
Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie);
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnegoubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w dokument
musidotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie);
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
–wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
2 lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez
każdego z nich odrębnie);
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8 ustawyPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien
być złożony przez każdego z nich odrębnie);
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawyPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu(w przypadku wspólnegoubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub
więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego
z nich odrębnie);
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8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
11 ustawyPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w dokument musidotyczyć każdego z Wykonawców i winien być
złożony przez każdego z nich odrębnie).
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć również:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawyPzp
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z
Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w informacja winna być złożona
przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców,
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 900 000 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców
łącznie).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku musi przedłożyć: wykaz wykonanych głównych dostaw,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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, czy
zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
2 lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Uwaga: dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, sporządzony są:
a) poświadczenie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 dostawa ładowarki o wartości minimum 500 000 PLN brutto, 1 dostawa przesiewacza bębnowego o wartości
minimum 150 000 PLN brutto i 1 dostawa rębaka o wartości minimum 200 000 PLN brutto (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców ocena w/w
warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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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
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Na podstawie zapisów art. 52 ust. 4 Ustawy Pzp, zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia – ze względna terminy w projekcie oraz fakt konieczności unieważnienia
przetargu nieograniczonego – nie wpłynęła żadna oferta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 5: i liczba maksymalna 20

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
3/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 96-173685 z dnia 20.5.2015

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.7.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8) 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: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś:
„Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”.

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, mając na
względzie procedurę wyboru Wykonawcy, np. na skutek wniesionych odwołań.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173685-2015:TEXT:PL:HTML
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 zapisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopie 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 za pomocna jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2. ustawy Pzp.
5) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy
Pzp.
6) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
7) Na czynności, o których mowa w ppkt. 6) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem zapisów art. 180 ust.
2ustawy Pzp.
8) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp; albo
b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie
internetowej.
10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8) i 9) wnosi się terminie 10 dni od
dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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11) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołaniewnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiejogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
12) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniuzamówienia – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZZamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14) W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą
ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2015

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

