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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451633-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane
2018/S 199-451633

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
Warszawa
01-045
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wiąckiewicz
Tel.:  +48 538890148
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl 
Faks:  +48 223808764
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nask.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: telekomunikacja/IT

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w
podziale na 2 części
Numer referencyjny: ZZ.2111.448.2018.MWI [KEI]

II.1.2) Główny kod CPV
79800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia.publiczne@nask.pl
www.nask.pl
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są: usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich
dystrybucja na terenie Polski, w podziale na 2 części.
Część nr 1. zamówienia: Usługi druku i dostarczenia do Zamawiającego, usługi personalizacji druku, usługi
insertowania, usługi magazynowania, usługi dystrybucji i pakowania na potrzeby projektu „Kampanie
edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”,
dofinansowanego w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Część nr 2. zamówienia: Usługi druku i dostarczenia, usługi personalizacji druku, usługi insertowania i usługi
magazynowania oraz dystrybucji i pakowania realizowane na terenie Polski na potrzeby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa Tom II SIWZ - SOPZ.

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:
Część nr 1 - Świadczenie usług druku i usług związanych z drukowaniem na potrzeby projektu „Kampanie
edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000
79820000
79823000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w
podziale na 2 części.
Części nr 1 zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi druku i dostarczenia do Zamawiającego, usługi personalizacji druku,
usługi insertowania, usługi magazynowania, usługi dystrybucji i pakowania. Ww. usługi są realizowane na
terenie Polski na potrzeby projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści
z wykorzystania technologii cyfrowych”, dofinansowanego w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania wybranych usług drukowania i dostawy (T) / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



Dz.U./S S199
16/10/2018
451633-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 9

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pt.„Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach działania 3.4. POPC („Kampanie edukacyjno-
informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:10 000,00 PLN (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w pkt XII Tom I SIWZ - IDW.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie do dnia 31.12.2020 r. albo do wyczerpania całkowitej maksymalnej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 9. ust. 1. Wzoru Umowy (stanowiącej Tom III SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2 – Świadczenie usług druku i usług związanych z drukowaniem na potrzeby Zamawiającego (NASK-
PIB)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000
79820000
79823000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w
podziale na dwie części.
Części nr 2 zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi druku i dostarczenia, usługi personalizacji druku, usługi insertowania i
usługi magazynowania oraz dystrybucji i pakowania. Ww. usługi będą realizowane na terenie Polski na potrzeby
Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania wybranych usług drukowania i dostawy (T) / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w pkt XII Tom I SIWZ - IDW.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie do dnia 31.12.2020 r. albo do wyczerpania całkowitej maksymalnej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 9. ust. 1. Wzoru Umowy (stanowiącej Tom III 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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy wszystkich Części zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, należycie co najmniej trzy usługi polegające
na drukowaniu i dostarczeniu / dystrybucji publikacji, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda usługa, świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów tj. umów
z różnymi podmiotami lub tym samym podmiotem, ale jako odrębne umowy.
UWAGA:
— Zamawiający dopuszcza, w ramach jednej usługi, sumowanie jednorazowych zamówień/zleceń, tak aby ich
łączna wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 PLN brutto, realizowanych w ramach jednej umowy.
— W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nie zakończonych na dzień składania ofert, wykazana
przez Wykonawcę usługa, polegająca na drukowaniu i dostarczeniu / dystrybucji publikacji, na dzień składania
ofert musi być zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto.
— W przypadku, gdy w ramach wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez
Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej
części usługi, która obejmowała zakresem usługę drukowania i dostarczenia / dystrybucji publikacji.
— W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia mogą wykazać tą
samą usługę w ramach innej Części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu; spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ”. W postępowaniu
oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym sporządzone i wypełnione zgodnie z Rozdziałem XI Tom I SIWZ - IDW oraz instrukcją UZP.
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2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy
sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a i 5b do Tomu I SIWZ - IDW.
3. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3) SIWZ muszą spełniać
łącznie.
5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. 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.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w
SIWZ dostępnej pod adresem http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne

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:
Szczegółowe warunku realizacji umowy zostały określone w Tomie III SIWZ - Wzór umowy.
Zmiany umowy zostały określone przez Zamawiającego w § 12 Tomie III SIWZ - Wzór umowy.

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

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 21/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa -Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

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:
— Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
— Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
— Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
— Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
— Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w SOPZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp,
— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia
osób,
— Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia,
— Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty,
— Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem niniejszego postępowania,
— Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,
— Zamawiający w ramach każdej Części zamówienia, działając na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
— O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1-3 i 8 ustawy Pzp,
— Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1)aktualne oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.1.3) ppkt 1 Ogłoszenia.
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2)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21)
ustawy Pzp
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
4)aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
5)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji-
6)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
7)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
8)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445,1588,1669).
— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,
— Termin związania ofertą wynosi 60 dni,
— Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Tomu I SIWZ - IDW wraz z:
— Formularzem cenowym sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ-
IDW(wraz z Załącznikami). Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie JEDZ oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty o których mowa w SIWZ,
— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są
w SIWZ dostępnej pod adresem http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone 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.

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 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 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. Terminy wniesienia odwołania:
1) 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.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S199
16/10/2018
451633-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 9

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018

http://www.uzp.gov.pl

