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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421124-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Olej napędowy
2018/S 186-421124

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
Kiełpin ul. Rolnicza 248
Łomianki
05-092
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Nowicki
Tel.:  +48 227513379
E-mail: techniczny@kmlomianki.info 
Faks:  +48 227512175
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kmlomianki.info

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:

Dostawa 1 380 m3 oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/01.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:techniczny@kmlomianki.info
http://www.kmlomianki.info
http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z sukcesywną dostawą do siedziby

Zamawiającego w ilości 1 380 m3.
3.2. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP
(temperaturą zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków atmosferycznych.
Paliwo na okres przejściowy od 1 października do 15 listopada i od 1 marca do 15 kwietnia musi mieć

temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 oC. Dla oleju napędowego, który ma być dostępny

od 16 listopada do końca lutego, temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż. -20 oC.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji dostaw również w innych dniach. Zamawiający będzie przekazywał zamówienie
na dostawę kolejnej partii paliwa z wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed terminem realizacji dostawy.
3.4. Przewidywana jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 5 000 litrów i nie większa niż 15 000 litrów.
3.5. Autocysterny Wykonawcy muszą być:
Pojemności umożliwiającej jednorazowy załadunek do pełna zbiorników do magazynowania oleju napędowego,
Wyposażone w atestowany i legalizowany przepływomierz do odmierzania ilości wydawanego paliwa,
posiadający układ pomiaru w litrach przy temperaturze referencyjnej +15 C, jak również rzeczywistą ilość
paliwa,
Wyposażone w układ dystrybucyjny umożliwiającym przeładunek do zbiorników naziemnych.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed każdym rozładunkiem autocysterny komplet niezbędnych
dokumentów dotyczących przywiezionego oleju napędowego, zawierający co najmniej aktualne świadectwo
jakości (atest - orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej następujące dane: nazwę produktu, datę
sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów jakościowych produktu. Po rozładunku
Wykonawca sporządza - dowód wydania oleju napędowego (np. dokument WZ) z zawartą w nim:
a. gęstością przy temperaturze referencyjnej +15 C,
b. ilością paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 15 C,
c. ilością paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej.
Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości dostarczonej partii paliwa z parametrami
jakościowymi podanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie uznane za niezgodne z
przedmiotem zamówienia i będzie podlegało reklamacji.
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3.7. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będące podstawą do wystawienia faktury, nastąpi w m3 w

temperaturze referencyjnej +15oC, wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego
zainstalowanego na autocysternie, uwidocznionego w dowodzie wydania i potwierdzonego podpisem przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3.8. Zgodnie z Ustawą z dnia 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U.
2017 poz. 708), Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu
oleju napędowego, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Obsługa
operacji przewozu towarów ma być prowadzona w rejestrze zgłoszeń SENT.
3.9. Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu dokonania
oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu pojemników w celu
pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą spełniać warunki określone w Obwieszczeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w
sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2014 poz. 1035). Pobranie próbki
nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie plombowane w obecności upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za
niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia
nowego, czystego paliwa. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. Pojemników na próbki a
dalsze sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych.
3.10. Warunki płatności: przelewem bankowym w terminie min.14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu
oryginału prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Planowane wznowienie od stycznia 2021 roku.

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
Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

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:
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Zamawiający żąda: Koncesji na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755). 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp art. 24 ust 1pkt 13 lit
d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit.d. 1.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp: a. informacji z K.R.K w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem
terminu składania ofert; b. zaświadczenia właściwego naczelnika U.S potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies.przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Z.U.S lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d. 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 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 spłat tych należności; e oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. f. 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 1.1.2 Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: a. odpisu
z właściwego rejestru lub z 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 Pzp; b. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; c. informacji z K.R.K odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż
6 mies. przed upływem terminu składania ofert; d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa ww. warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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6.1.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Dokument należy złożyć w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ
powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ
w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
14.4 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu
przed jej zawarciem nw. dokumentów:
14.4.1 Oświadczenie, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję
gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 .) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres
obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości.
14.4.2 Zaświadczenie w postaci wydruku z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego
do spraw finansów publicznych potwierdzający, że wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył
kaucję gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 mln PLN.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
§ 7
1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty
brutto: ................ zł (słownie: ................), netto:................... (słownie: ....................), zgodnie z Formularzem
oferty stanowiącym załącznik
Nr 1 do umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania kwoty określonej
ust. 1 umowy.
3. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać jego ilość w m3 zgodnie z
postanowieniami § 2 ust 4., oraz cenę o jakiej mowa w § 8.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu oryginału prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłu faktur drogą elektroniczną.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
6.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
6.10.1 Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
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W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy
lubumowy konsorcjum – określającą w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonaniazamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Możliwość dokonania zmian w umowie 1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne
dla Zamawiającego, 2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażających
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożących powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 3) z powodu działań
osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac w terminie, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
4) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych powiązanych z ustawą
Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności. pozostałe zmiany zaw par 13 wzoru 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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
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KMŁ Sp. z o.o., ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, Kiełpin, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2020 rok.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://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:
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
17.1 Środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Pzp 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 niniejszej ustawy.
17.2 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.
17.3 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 Pzp.
17.4 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.
17.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.
17.6 Odwołanie wnosi się:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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17.6.1 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 terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.6.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
17.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
17.7.1 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; W przypadku wniesienia
odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

