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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18640-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2015/S 013-018640

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1
Osoba do kontaktów: Piotr Hachuła
40-166 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322592647
E-mail: phachula@gig.eu
Faks:  +48 322585997
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gig.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: nauka

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 40-166
Katowice, pl. Gwarków 1.
Kod NUTS PL22A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18640-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:phachula@gig.eu
www.gig.eu
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 3 punktów odbioru energii należących do
Głównego Instytutu Górnictwa, w okresie od 1.7.2015 do 30.6.2016.
2. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej wraz z danymi technicznymi przedstawiono w Tabeli nr 1 w
SIWZ.
3. Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
4. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 5 000 MWh, w tym:
— energia rozliczana całodobowo w taryfie B21: 4 100 MWh,
— energia w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23: 300 MWh,
— energia w szczycie popołudniowym w taryfie B23: 100 MWh,
— energia w pozostałych godzinach doby w taryfie B23: 500 MWh.
5. Szacunkowe ilości dostarczonej energii elektrycznej są wartościami służącymi do obliczenia ceny oferty i nie
stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach, a faktyczna ilość dostarczonej
energii będzie wynikała z zapotrzebowania Zamawiającego. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne
roszczenie.
6. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru maksymalnie wynosi 1 790 kW.
7. Sprzedawca zwany dalej Wykonawcą ma obowiązek do 5-ciu dni od podpisania umowy, zgłoszenia do OSD
(Operatora Systemu Dystrybucyjnego) okoliczności zawarcia umowy z Zamawiającym i przeprowadzenia
pierwszej procedury zmiany Wykonawcy w terminach i na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami
wraz ze złożeniem wniosków o zawarcie umów na usługi dystrybucji. Wykonawca złoży Zamawiającemu w
terminie do 35-ciu dni od podpisania umowy pisemne oświadczenie OSD potwierdzające, że nie zachodzą
przeszkody w dostarczaniu energii elektrycznej zakupionej od Wykonawcy do Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku
akcyzowego.
9. Punkty odbioru są dostosowane do zasady TPA.
Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość
korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u
dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego
się na jego obszarze klienta.
10. Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych punktów odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej należącej do przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, którego znajdują się punkty odbioru energii elektrycznej.
Zamawiający informuje, że punkty odbioru energii znajdują się na obszarze operatora Tauron Dystrybucja
S.A.
11. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
12. Zamawiający informuje, że na punkty odbioru wyszczególnione w SIWZ posiada umowę kompleksową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 1 000 000 i 1 300 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2015. Zakończenie 30.6.2016

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wpłata wadium.
1.1. wysokość wadium ustala się na kwotę 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych);
1.2. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz.
730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach w mBank nr 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004. Środki muszą być na koncie do 25.2.2015 do
godz. 12:00.
1.4. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 217 budynek dyrekcji GIG do
25.2.2015 do godz. 12:00.
1.5. Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów
dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty.
1.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
2. Zwrot wadium.
2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.6 niniejszego rozdziału.
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2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
2.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 2.1 tego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
2.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
2.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej ,o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zasady rozliczeń:
1. sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej brutto
określonych w ofercie przetargowej, które wynoszą:
a) przy rozliczeniu całodobowym (dla grupy taryfowej B21) – …….… PLN/kWh;
b) w strefie doby – szczyt przedpołudniowy (dla grupy taryfowej B23) - …….… PLN/kWh;
c) w strefie doby – szczyt popołudniowy (dla grupy taryfowej B23) - ……… PLN/kWh;
d) w strefie doby – pozostałe godziny doby (dla grupy taryfowej B23) - ……… PLN/kWh;
2. ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy;
3. należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla każdego punktu odbioru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen
jednostkowych energii elektrycznej określonych w ust. 1 i zostanie wyliczona wg wzoru:
a) przy rozliczeniu całodobowym: N = E x C, gdzie:
— N – należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (PLN),
— E – ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo
rozliczeniowe (kWh),
— C – cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5 ust.1 lit. a;
b) dla rozliczenia w strefach szczyt przedpołudniowy-szczyt, popołudniowy-strefa doby-pozostałe godziny doby:
N = E1 x C1 + E2 x C2 + E3 x C3, gdzie:
— N – należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (PLN),
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— E1 – ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo
rozliczeniowe w strefie szczyt przedpołudniowy (kWh),
— E2 – ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo
rozliczeniowe w strefie szczyt popołudniowy (kWh),
— E3 – ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez układy pomiarowo
rozliczeniowe w strefie doby-pozostałe godziny doby (kWh),
— C1 – cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5 ust. 1 lit. f (dla grupy taryfowej B23),
— C2 – cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5 ust. 1 lit. g (dla grupy taryfowej B23),
— C3 – cena jednostkowa energii elektrycznej określona w § 5 ust. 1 lit. h (dla grupy taryfowej B23);
4. odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać
się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
5. należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę;
6. faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania
przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynoszącym (1
lub 2 miesiące w zależności od taryfy i Zamawiającego).
Płatności:
1. strony ustalają, że łączna cena sprzedaży energii elektrycznej dla (wymienienie podmiotu z Załącznika nr 1)
wraz z podatkiem VAT nie przekroczy kwoty
— brutto: ………………. PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………….),
— netto: ………………. PLN,
— podatek VAT 23 % ………………. PLN;
2. zapłata następować będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie faktur VAT;
3. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający składa
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie Wykonawcy sporną fakturę.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4. wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć
dokumenty wymienione w rozdziale X w pkt 1.1. do 1.7. oraz 6.3. SIWZ.
4. Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. X pkt 2.1., 2.2.; 2.3.; 2.4.
SIWZ razem.
Uwaga: wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden
z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w
postępowaniu postawionych w SIWZ);
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału X SIWZ
Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie
podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie
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podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z
Wykonawców odrębnie.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych.
7. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza
wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ punkt 5),
jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą: aktualną koncesję na sprzedaż energii elektrycznej wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek
dotyczący sytuacja ekonomicznej i finansowej, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3
do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
2. podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FT-2015/01/01

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2015 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.2.2015 - 12:15
Miejscowość:
Katowice.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Tryb Zamówienia – przetarg nieograniczony;
2. oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych;
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy;
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
7. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia 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 Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
3. 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 jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad udzielania zamówień, przysługują
środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.1.2015

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://http://www.uzp.gov.pl

