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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317054-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sztum: Elektryczność
2018/S 139-317054
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
ul. Kochanowskiego 28
Sztum
82-400
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie
ul. Reja 13
Sztum
82-400
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
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Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.sztum.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Sztum, PWiK Sp. z o.o. i Sztumskiego Centrum
Kultury na rok 2019
Numer referencyjny: GKiB.271.31.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii w części
I zamówienia do obiektów należących do: Miasta i Gminy Sztum, PWiK w Sztumie oraz SCK w Sztumie, w
części II zamówienia na cele oświetlenia ulic. Część I zamówienia dostawa energii elektrycznej dla potrzeb
lokali i obiektów - prognozowane zużycie 2 800 000 kWh. Część II zamówienia dostawa energii elektrycznej
dla potrzeb oświetlenia drogowego - prognozowane zużycie 408 000 kWh.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został ujęty w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, która jest opublikowana na stronie zamawiającego
www.bip.sztum.pl w zakładce zamówienia Publiczne przy niniejszym postępowaniu.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do obiektów należących do: Miasta i
Gminy Sztum, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, Sztumskiego Centrum Kultury
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Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa energii elektrycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dot. części I i zgodnie z załącznikiem nr
1.1 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I zamówienia: „Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do obiektów
należących do: Miasta i Gminy Sztum, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, Sztumskiego
Centrum Kultury”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii
do obiektów należących do: Miasta i Gminy Sztum, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie,
Sztumskiego Centrum Kultury w terminie od 1.1.2019 do dnia 31.12.2019 r. zgodnie z załącznikiem 1.1. do
SIWZ.
2. Miasto i Gmina Sztum, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy Pzp, jest Zamawiającym upoważnionym do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz innych Zamawiających, którymi
są ww. jednostki. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia został również określony w załączniku nr 1.2. do SIWZ tj. w projekcie umowy –
część I zamówienia.
4. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów - prognozowane zużycie 2 800 000 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I zamówienia został określony w SIWZ oraz w
załącznikach do SIWZ, które sa opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.sztum.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności za fakturę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium wysokości dla części I: 28 600,00 PLN (słownie:
dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych). Formę wniesienia wadium i inne uregulowania dotyczące wadium
określono w Rozdziale IX SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na cele
oświetlenia ulic
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa energii elektrycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dot. części II i zgodnie z załącznikiem nr
2.1. do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II zamówienia: „Świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej na cele oświetlenia ulic”
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji
energii elektrycznej na cele oświetlenia ulic. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej do obiektów o parametrach określonych w
załączniku nr 2.1. terminie od 1.1.2019 do dnia 31.12.2019 r. Realizacja zamówienia winna odbywać się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.
2. Opis przedmiotu zamówienia został również określony w załączniku nr 2.2. do SIWZ tj. w projekcie umowy –
część II zamówienia.
3. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - prognozowane zużycie 408 000 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I zamówienia został określony w SIWZ oraz w
załącznikach do SIWZ, które sa opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.sztum.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatnosci za fakturę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium wysokości dla części II: 6 500,00 PLN (słownie:
sześć tysięcy pięćset złotych). Formę wniesienia wadium i inne uregulowania dotyczące wadium określono w
Rozdziale IX SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dotyczy każdej części zamówienia.
Uwaga: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
— Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów (na wezwanie Zamawiającego):
1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii
elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oświadczenie wykonawca składa w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów zgodnie z zasadami opisanymi w
rozdziale VIII SIWZ.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców oświadczenie
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z zasadami opisanymi
w rozdziale VIII SIWZ. Oświadczenie te (JEDZ) potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) sposób złożenia i co ma zawierać zobowiązanie
zostało określone w SIWZ.
2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ o
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przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Część dalsza w sekcji VI: Informacje uzupełniające
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy, który w zakresie części I zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ, a w
części II zamówienia stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ. zamawiający również przewiduje zmiany do umowy w
zakresie części I i II zamówienia, które zostały przewidziane w SIWZ i projektach umów.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
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Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Polska, sala nr 33 (Ip.)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Malwina Wiśniewska Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Sztum
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:
c.d. 3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych
należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
Uwaga:
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty tj.
wskazane w ust. 3 pkt 3.2. ppkt. 1) – 3) rozdziału VII składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
b) W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, powyższe dokumenty tj. wskazane w ust. 3 pkt 3.2. ppkt. 1) – 3) rozdziału
VII SIWZ należy także złożyć w odniesieniu do tych podmiotów.
4) W przypadku podmiotów zagranicznych zamawiający żąda:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2. ppkt 1) rozdziału VII SIWZ 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, 21 ustawy PZP, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.2. ppkt. 4) lit a)
rozdziału VII SIWZ, 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 sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Inne postanowienia
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1) Wszystkie dokumenty składane do Zamawiającego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
muszą spełniać wymogi określone w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Uwaga: Forma składania JEDZ i instrukcja jego wypełnienia znajduje się w SIWZ w tym w rozdziale VII i VIII
SIWZ.
6. Obowiązek informacyjny RODO został umieszczony w SIWZ w rozdziale XIX. SIWZ.
7. Ponadto wszelkie informacje, które nie zostały w pełni podane w niniejszym ogłoszeniu zostały umieszczone
w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej www.bip.sztum.pl w zakładce
Zamówienia Publiczne w niniejszym postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dotyczy każdej części zamówienia
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 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.
9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy 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 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2018

21/07/2018
S139
http://ted.europa.eu/TED

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

9/9

