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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173534-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Pojazdy służb ratowniczych
2018/S 078-173534

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz
Tel.:  +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 
Faks:  +48 586607661
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
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: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu.

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 7 skuterów ratownictwa morskiego wraz z przyczepami transportowymi
Numer referencyjny: NZ-ER/II/PN/04/18

II.1.2) Główny kod CPV
34144200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state


Dz.U./S S78
21/04/2018
173534-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 8

21/04/2018 S78
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 8

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 skuterów wraz z przyczepami transportowymi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 252 600.00 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
34223300
34421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedmiu (7) skuterów ratowniczych wraz z przyczepami transportowymi:
1. Przeznaczenie skutera:
Skuter będzie przeznaczony do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia
ludzkiego na morzu, w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego z
wyłączeniem okresów zlodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ratowniczej, lub zespołu ratowniczego na
samochodzie terenowym.
Wymiary skutera winny umożliwiać jego transport, bez konieczności specjalnego przystosowania i oznakowania
na przyczepie transportowej, zgodnie z wymogami przepisów prawa o ruchu drogowym.
1.2 Podstawowe zadania skutera:
1.2.1 Prowadzenia poszukiwań rozbitków na morzu w bezpośrednim sąsiedztwie portu i pasa przybrzeżnego
zabudowanego rafami i ostrogami.
1.2.2 Ewakuacja poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych dla łodzi ratowniczych, oraz ich transport do
portu lub na brzeg.
1.2.3 Holowanie i grupowanie środków ratunkowych w pasie przyboju, pływanie po płyciznach z wpływaniem na
brzeg morski.
2. Przyczepa transportowa:
2.1 W zakresie budowy i wyposażenia, przyczepa do transportu skutera musi spełniać wymagania przepisów
prawa o ruchu drogowym.
2.2 Konstrukcja przyczepy musi być przystosowana do jazdy terenowej i operacji wodowania i podejmowania
skutera na plaży w pasie przyboju, we współpracy z samochodem Land Rover Defender SW 110.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki dostawy dotyczące terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia:
maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki dostawy dotyczące ilości skuterów wraz z przyczepami, dostarczonych w
terminie 45 dni od daty zawarcia umowy / Waga: 14 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja producenta skutera / Waga: 6 %
Cena - Waga: 60 %
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 511.86 EUR

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie co najmniej 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100 PLN).
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji, niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału
w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Żaden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dokumenty składane przez Wykonawców:
a) Oświadczenie JEDZ/ESPD, o którym mowa w pkt VI 3).
b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt b), może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
3. W przypadku powołania na zdolności innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument,
z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego. Dokument ten powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
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wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności
wynikające ze specyfiki danego zasobu.
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty, ich sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 PZP.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku o których mowa w pkt III.1.2) ogłoszenia, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany
do:
1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie
warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw wykluczenia złożonego na
formularzu JEDZ/ESPD. Dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą.
2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów IV.3). Dokumenty Wykonawca będzie
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę co najmniej (1) jednego skutera
ratowniczego przeznaczonego dla służb związanych z ratownictwem morskim. Przez służby związane z
ratownictwem morskim Zamawiający uznaje służby zarejestrowane w Międzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO). Szczegółowe informacje w SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału
w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Żaden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty:
a) oświadczenie JEDZ/ESPD, o którym mowa w pkt VI.3);
b) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) 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 lub są wykonywane należycie, zgodnie
z zał do SIWZ. W przypadku wskazania powyższych informacji w JEDZ/ESPD, Zamawiający może odstąpić od
żądania złożenia powyższego wykazu.
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c) dowody, że dostawy wykazane w wykazie wykonanych dostaw (lub JEDZ) na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie oświadczenia zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Dowodami, o których mowa powyżej, 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.
3. W przypadku powołania na zdolności innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument,
z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego. Dokument ten powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności
wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
(4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy,
których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku o których mowa w pkt III.1.2) ogłoszenia, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany
do:
1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie
warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw wykluczenia złożonego na
formularzu JEDZ/ESPD. Dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą.
2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów IV.3). Dokumenty Wykonawca będzie
obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za daną przyczepę łącznie z wynagrodzeniem za skuter, do przewozu
którego przyczepa jest przeznaczona.
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3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 10 % ceny całkowitej oferty.

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: 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: 29/05/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, sala sztabowa.

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. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP. Zamawiający nie
przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 PZP
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
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b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej, 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 21PZP. Dokumenty te
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, 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 pkt 2-3, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP.
4. W przypadku powołania się wykonawcy na potencjał innego podmiotu - wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć zobowiązanie lub inny dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 SIWZ, wraz z wskazaniem
informacji, oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia tegoż podmiotu.
5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres
i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności - składany
wraz z ofertą,
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców składa dokumenty wskazane w pkt
2. Szczegóły w SIWZ.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100)

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 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:



Dz.U./S S78
21/04/2018
173534-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

21/04/2018 S78
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 8

1. 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.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
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 Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 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 (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2018


