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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339429-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Olej napędowy
2019/S 138-339429
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna
NIP 8250003216 REGON 000616385
ul. Piłsudskiego 29
Łuków
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A ul.Piłsudskiego 29, 21-400
Łuków
Tel.: +48 257982827
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pks
Faks: +48 257982858
Kod NUTS: PL8
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pks.lukow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pks.lukow.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.pks.lukow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka komunalna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport pasażerski autobusowy

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

Nazwa:
Zamówienie publiczne na dostawę oleju napędowego oraz etyliny Pb95 dla PKS w Łukowie Spółka Akcyjna w
3

3

okresie 36 miesięcy w ilości ok. 6 006 m oleju napędowego oraz 705 m Etyliny Pb95
19/07/2019
S138
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/9

Dz.U./S S138
19/07/2019
339429-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/9

Numer referencyjny: Z5P/2019
II.1.2)

Główny kod CPV
09134100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna na rzecz Zamawiającego oleju napędowego oraz etyliny
PB 95, przez okres 36 miesięcy, w tym:
3

a) Zadanie 1- dostawa oleju napędowego w ilości 6 006 m przez okres 36 miesięcy
— kod CPV 09134100-8
3

b) Zadanie 2- dostawa etyliny Pb 95 w ilości 705 m przez okres 36 miesięcy
— kod CPV 09132100-4
Z przeznaczeniem do tankowania pojazdów oraz dalszej odsprzedaży.
Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 141 719.00 EUR

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
09132100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A., ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna na rzecz Zamawiającego oleju napędowego oraz etyliny
PB 95, przez okres 36 miesięcy, w tym:
3

a) Zadanie 1- dostawa oleju napędowego w ilości 6 006 m przez okres 36 miesięcy
— kod CPV 09134100-8
3

b) Zadanie 2- dostawa etyliny Pb 95 w ilości 705 m przez okres 36 miesięcy
— kod CPV 09132100-4
Z przeznaczeniem do tankowania pojazdów oraz dalszej odsprzedaży.
2. Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w:
a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia 25.8.2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1928) a w szczególności w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1680), oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1.12.2016 r. w sprawie wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą
stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008),
b) aktualnych Polskich Normach: PN-EN 590 dla oleju napędowego; PN-EN 228 dla benzyny Pb 95,
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c) jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.
3. Miejscem dostawy jest: siedziba Zamawiającego, pod adresem ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, POLSKA.
4. Dostawa dokonywana będzie na zamówienie złożone faksem, telefonicznie lub drogą e-mail w ilości
wskazanej przez Zamawiającego, w terminie (dacie i godzinie) wskazanym przez zamawiającego. Dostawy
odbierane będą w godzinach 6:00 – 22:00 (od poniedziałku do piątku) oraz 7:00 – 19:00 (sobota).
3

3

5. Przewidywana wielkość jednej dostawy oleju napędowego - 22 m , etyliny Pb 95 - 4,6 m .
3

6. Przewidywana łączna wielkość dostaw w stosunku miesięcznym: oleju napędowego - 215 m , etyliny Pb 95 –
3

22 m ,
6a. Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach
3

niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem – 100 m .
7. Na żądanie Zamawiającego dostawa będzie miała miejsce w niedziele oraz święta państwowe lub kościelne.
8. Dostawy dokonywane będą środkami transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy (koszty transportu
pokrywa Wykonawca).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dostaw paliwa w zależności od
potrzeb Zamawiającego maksymalnie o 20 % w stosunku do całego zamówienia Zmiana ilości zamówienia
ogólnego nie wpłynie na zmianę warunków umowy. Wykonawca nie może żądać od zamawiającego zakupu
dokładnych ilości paliw wskazanych w niniejszej specyfikacji i powinien się liczyć z możliwymi odstępstwami,
jako że dokładne przewidzenie ilości zamówionego paliwa jest niemożliwe. Zamawiający nie będzie ponosił
odpowiedzialności z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż wskazane w niniejszej
specyfikacji.
10. Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi spełniającymi wymagania
określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 382),
wyposażonymi w urządzenia umożliwiające pomiar ilości dostarczonego paliwa.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówione paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika Zamawiającego.
12. Zapłata za paliwo nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę dostawy
Zamówienie będzie wykonywane przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o temperaturze blokowania zimnego filtra dostosowanej
do pory roku i temperatury powietrza. W przypadku prognozowanych bardzo niskich temperatur wykonawca
o

będzie zobowiązany dostarczyć paliwo o temperaturze blokowania zimnego filtra nie wyższej niż – 30 C paliwo
powinno być transportowane w warunkach zapewniających jego prawidłową jakość, w tym ochronę przed
niskimi temperaturami
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu, przy każdej dostawie świadectwa jakości
dostarczonego paliwa.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 141 719.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w ilości ok 20 % zamówienia podstawowego.
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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
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na oba zadania w wysokości 769 000 PLN
(siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

4/9

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j.)

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy posiadają minimalny roczny obrót paliwami wykazany za 2018 r. w kwocie nie mniejszej niż 10 000
000 PLN.
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.
W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki
te muszą być spełnione samodzielnie przynajmniej przez jednego z tych Wykonawców.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy przedstawią wykaz dostaw (usług) sprzedaży wykonanych, 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 - co najmniej 4 usług dostaw paliw płynnych przez
3

okres co najmniej 3 lat każda, o wielkości co najmniej 2 500 m rocznie każda.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3
autocysternami, tym co najmniej 2 o pojemności 15 000 litrów każda, dostosowane do przewozu oleju
napędowego i etyliny Pb95, wyposażone w urządzenia pomiarowe ilości paliwa
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będzie łącznie ich potencjał techniczny oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-3, 8.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zasady wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia zostały uregulowane w art. 23 Pzp.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione,
b) zmiany podwykonawcy, z tym że jeżeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie ..

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)
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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: 22/08/2019
Czas lokalny: 07:45

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: 21/10/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 08:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A, ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, POLSKA,
pokój 13
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na
swojej stronie internetowej www.pks.lukow.pl informacje z 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 na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Jan Lisiecki, tel.
+48 257983155, e-mail: sekretariat@pks.lukow.pks Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego
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postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem. Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale Wszelkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Do
oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010
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r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.)
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale
I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub
gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym,
przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD,
nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna
zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający
odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i
metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych
dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice
prawnie chronione.
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt 1) i w pkt 2).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający
mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
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.
3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.20...
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

19/07/2019
S138
https://ted.europa.eu/
TED

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

8/9

Dz.U./S S138
19/07/2019
339429-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/9

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019
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