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Polska-Sucha Beskidzka: Pomoce dydaktyczne
2017/S 103-205150
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zachura, Magdalena Więcław
Tel.: +48 3387577946
E-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
Faks: +48 338741552
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
I.3)

Wspólne zamówienie
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatsuski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne

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

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Numer referencyjny: WE.272.4.2017

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

39162100
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego
Goetla (Ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka) w Suchej Beskidzkiej – do pracowni
elektronicznej dla zawodu Technik elektronik. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery

(4) zadania częściowe w następującym
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML

asortymencie.
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(4) zadania częściowe w następującym asortymencie.
Zadanie nr 1 – stoły montażowe
Zadanie nr 2 – stanowisko podstaw miernictwa
Zadanie nr 3 – zestaw doświadczalny
Zadanie nr 4 – pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.
II.1.5)
II.1.6)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Zadanie nr 1 – stoły montażowe
Część nr: 1
39181000

Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sucha Beskidzka.
Wyposażenie pracowni w stoły montażowe do prowadzenia zajęć szt. 8.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.10.02.02-12-0237/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR. Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów
na rynku pracy.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2)

Zadanie nr 2 – stanowisko podstaw miernictwa
Część nr: 2
39162100

Miejsce świadczenia usług

II.2.3)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sucha Beskidzka.
Stanowisko podstaw miernictwa i elektroniki/kompletny zestaw firmowy kpl. 8
CPV 39162100-6.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.10.02.02-12-0237/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR. Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów
na rynku pracy.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2)

Zadanie nr 3 – zestaw doświadczalny
Część nr: 3
39162100

Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sucha Beskidzka.
Zestaw doświadczalny /trenażer/ – multimedialna zidigitalizowana platforma
ćwiczeniowo-edukacyjna przystosowana do pomiarów parametrów z układami
elektronicznymi kpl. 1
CPV 39162100-6.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

II.2.7)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.10.02.02-12-0237/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR. Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów
na rynku pracy.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Zadanie nr 4 – pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny
Część nr: 4
31712000

Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sucha Beskidzka.
Autotransformatory jedno – i trójfazowe szt. 7 CPV 31172000-2
Układy soft startu – falowniki szt. 5 CPV 31172000-2
Sterowniki PLC szt. 4 CPV 31682210-5
Silnik komutatorowy AC szt. 4 CPV 31110000-0
Oprogramowanie do symulacji obwodów elektrycznych i elektronicznych kpl. 1 CPV
48000000-8, 39162110-9
Licznik energii elektrycznej szt. 8 CPV 38551000-2.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.10.02.02-12-0237/16.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR. Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów
na rynku pracy.

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:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie oraz
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie
mniejszej niż:
Zadanie częściowe nr 1: 10 000 PLN brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem stoły laboratoryjne.
Zadanie częściowe nr 2: 15 000 PLN brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem pomoc dydaktyczną lub sprzęt elektroniczny.
Zadanie częściowe nr 3: 5 000 PLN brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem pomoc dydaktyczną lub sprzęt elektroniczny.
Zadanie częściowe nr 4: 20 000 PLN brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem pomoc dydaktyczną lub sprzęt elektroniczny.
W przypadku podmiotów działających wspólnie zdolność techniczna lub zawodowa
nie podlega sumowaniu
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację 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.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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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 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5) 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.
6) 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 1.
III.1.5)
III.2)
III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ i załączników do SIWZ przewidywane zmiany umowy
określono w załączniku do SIWZ- projekt umowy.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2017
Czas lokalny: 10:00

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

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

Data: 06/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.7.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, Dziennik Podawczy/
Sekretariat. Oferty można składać od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00- 15.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
kryteria selekcji:
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w którym zawarte
jest również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –
Zamawiający udostępnia edytowalny wzór JEDZ –
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące
podwykonawców. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o
udzielenie zamówienia. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych
poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
(spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji): W celu potwierdzenia
spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w
pkt 4.1.2 ppkt 3 lit. a SIWZ – dla części nr 1 zamówienia zamawiający żąda od
wykonawcy: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Wykaz
oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego):
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. 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.
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 pomocą
faksu. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) 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 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2051502017:TEXT:PL:HTML
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terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c) odwołanie wobec czynności innych niż
określone pkt a) i b) 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. Na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

31.05.2017

VI.4.4)

VI.5)

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

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2017
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