Dz.U./S S100
25/05/2020
241268-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241268-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2020/S 100-241268
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Siemianowice Śląskie – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II nr 10
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Brol
E-mail: pz_rejony2020@um.siemianowice.pl
Tel.: +48 327605377
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.siemianowice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.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://umsiemianowice.logintrade.net/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/

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:
Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich
Numer referencyjny: RK.271.2.2020, RK.271.50.2020, ZP.rp.31.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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77310000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem
terenów zieleni w Siemianowicach Śląskich”.
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 (cztery) części.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w rozdz. III SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

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:
Prace pielęgnacyjne (w tym koszenie) na terenach zieleni miasta Siemianowice Śląskie – rejon I, rejon II
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kody CPV:
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
90620000-9 Usługi odśnieżania,
77314100-5 Usługi w zakresie trawników,
77342000-9 Przycinanie żywopłotów.
1) Przedmiotem części 1 będzie utrzymanie terenów zieleni będącej w użytkowaniu Gminy Siemianowice
Śląskie i prowadzenie akcji zima w rejonie I oraz rejonie II, w szczególności:
— koszenie powierzchni trawiastych,
— cięcie żywopłotów,
— usuwanie liści,
— utrzymanie zimowe terenów zielonych (odgarnianie śniegu z alejek i schodów, posypywanie piaskiem alejek i
schodów, usuwanie piasku z alejek i schodów przy plusowej temperaturze),
— zagospodarowanie odpadów pozostałych z wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ.
3) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w rozdz. III SIWZ
opublikowanym na stronie internetowe Zamawiającego pod adresem https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (1)1 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (2)2 / Waga: 20
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium: dla części 1 w wysokości 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Szczegółowe informacje dotyczące form oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w rozdz. VIII SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Prace pielęgnacyjne (w tym koszenie) na terenach zieleni miasta Siemianowice Śląskie – rejon III, rejon IV,
rejon V
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kody CPV:
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
77314100-5 Usługi w zakresie trawników,
77342000-9 Przycinanie żywopłotów.
1) Przedmiotem części 2 będzie utrzymanie terenów zieleni będącej w użytkowaniu Gminy Siemianowice
Śląskie w rejonie III oraz rejonie IV rejonie V, w szczególności:
— koszenie powierzchni trawiastych,
— cięcie żywopłotów,
— usuwanie liści,
— zagospodarowanie odpadów pozostałych z wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3b do SIWZ.
3) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w rozdz. III SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (1)1 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (2)2 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium: b) dla części 2 w wysokości 12 000,00 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
2) Szczegółowe informacje dotyczące form oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w rozdz. VIII
SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Prace ogrodnicze na terenie miasta Siemianowice Śląskie
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kody CPV:
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
77300000-3 Usługi ogrodnicze.
1) Przedmiotem Części 3 będzie utrzymanie terenów zieleni będącej w użytkowaniu Gminy Siemianowice
Śląskie rejonie I, rejonie II, rejonie III, rejonie IV oraz rejonie V, w szczególności:
— pielęgnacja bylin, różanek, roślin rabatowych,
— wykonanie nasadzeń krzewów, roślin rabatowych,
— cięcie krzewów,
— drzew, usunięcia wiatrołomów,
— zagospodarowanie odpadów pozostałych z wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3c do SIWZ.
3) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w rozdz. III SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (1)1 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (2)2 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium: c) dla części 3 w wysokości 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
2) Szczegółowe informacje dotyczące form oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w rozdz. VIII
SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podlewanie
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kody CPV:
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.
1) Przedmiotem części 4 będzie podlewanie drzew, krzewów i rabat bylinowych prace agrotechniczne na
terenie miasta Siemianowice Śląskie w rejonie I, rejonie II, rejonie III, rejonie IV oraz rejonie V.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3d do SIWZ.
3) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w rozdz. III SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (1)1 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej (2)2 / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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
1) Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium: d) dla części 4 w wysokości 5 000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
2) Szczegółowe informacje dotyczące form oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w rozdz. VIII
SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

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:
Zamawiający do w odniesieniu do części 1, części 2, części 3, części 4 nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający do w odniesieniu do części 1, części 2, części 3, części 4 nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający do w odniesieniu do części 1, części 2, części 3, części 4 nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy (odpowiednio w odniesieniu do części 1, części 2 – Dodatek nr 4a
do SIWZ, w odniesieniu do części 3 – Dodatek nr 4b do SIWZ, w odniesieniu do części 4 – Dodatek nr 4c do
SIWZ).
Zmiany oraz zakres zmian postanowień umowy przewidziano w: odpowiednio do części 1, części 2 – Dodatek
nr 4a do SIWZ, w odniesieniu do części 3 – Dodatek nr 4b do SIWZ, w odniesieniu do części 4 – Dodatek
nr 4c do SIWZ), które zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://
bip.msiemianowicesl.finn.pl/

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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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: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
1) Otwarcie ofert jest jawne, dostępne w serwisie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLs54hOiCLsIOxmQ59AB7Td9EQYcyTaM-5
2) Otwarcie ofert następuje na Platformie do obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu)
umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.
3) Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia

7/9

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. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
2. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały opisane w rozdz. VI SIWZ opublikowanym na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
3. Na potrzeby oceny, oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do
SIWZ – w odniesieniu do części 1, Dodatek nr 1b – w odniesieniu do części 2 do SIWZ, Dodatek nr 1c do SIWZ
– w odniesieniu do części 3, Dodatek nr 1d – w odniesieniu do części 4 do SIWZ;
b) formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – Dodatek nr 2 do SIWZ;
c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)(Złącznik nr 2 do oferty);
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d) formularz cenowy w odniesieniu do części, których dotyczy oferta (Złącznik nr 3 do oferty);
e) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
4. Dotyczy sekcji IV.2.6 minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Wykonawca jest związany
ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert, określonym w rozdz. IV SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem
Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10, POLSKA. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych
zostały zamieszczone w Rozdz. I SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego https://
bip.msiemianowicesl.finn.pl/
6. Zamawiający informuje że przewidział zastosowanie tzw. procedury odwrócone, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy Pzp.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się.
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1) Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://
umsiemianowice.logintrade.net/,
2) poczty elektronicznej- pz_rejony2020@um.siemianowice.pl , z zastrzeżeniem, iż oferty oraz formularz JEDZ
należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ppkt 1) powyżej.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
9. Otwarcie ofert jest jawne, natomiast ze względów zagrożenia epidemicznego brak jest możliwości osobistego
uczestnictwa w sesji otwarcia ofert. Jawność otwarcia ofert zostanie zapewniona poprzez transmisję on-line
sesji otwarcia ofert ww. terminie na kanale Gminy Siemianowice Śląskie w serwisie YouTube dostępnym pod
adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLs54hOiCLsIOxmQ59AB7Td9EQYcyTaM-5
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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:
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
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Zamawiającego przepisów 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i w pkt 6, 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.
8. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy art. 179–198g, w tym w
przepisach wspólnych w art. 179 ustawy, odwołanie w art. 180–198 ustawy i skarga do sądu w art. 198a–198g
ustawy w pełnym zakresie.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
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