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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265562-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 109-265562

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Główny Instytut Górnictwa
PL-634-012-60-16
pl. Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wallenburg
Tel.:  +48 322592547
E-mail: mwallenburg@gig.eu 
Faks:  +48 322585997
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gig.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gig.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w
Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Numer referencyjny: FZ-1/5189/MKO/19

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:mwallenburg@gig.eu
www.gig.eu
www.gig.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w
Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
1. Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pieniężne),
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.).
7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek
bankowy Głównego Instytutu Górnictwa w:
MBank S.A. nr rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004, w tyt.fz-1/5189/MKO/19

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
48600000
72260000
72263000
72268000
72265000
72267000
80533100
72212517

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
Kopalnia Doświadczalna Barbara – Mikołów, ul. Podleska 72, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w
Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa, prowadzony przez mBank S.A.,
nr rachunku:
21 1140 1078 0000 3018 1200 1004
Z dopiskiem w tytule przelewu: wadium w przetargu nr FZ-1/5189/MKO/19 Przetarg nieograniczony na dostawę
i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz z
świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego GIG.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 musi:
1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);
2) wskazywać Beneficjenta – Główny Instytut Górnictwa;
3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą);
4) określać kwotę poręczenia lub gwarancji;
5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie;
6) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
ustawy.
4. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w
szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
5. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę
umocowaną do wystawienia dokumentu wadialnego i złożone za pomocą miniPortalu UZP wraz z ofertą.
6. Wadium w pieniądzu zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przed upływem terminu składania ofert.
7. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, nie
zawierające zobowiązań, o których mowa w ust. 3 spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b
ustawy.
1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający przewiduje możliwość zakupu dodatkowych licencji na System. Wykonawca jest zobowiązany,
na wezwanie Zamawiającego, do dostawy przed podpisaniem Protokołu Odbioru w okresie Serwisu
Utrzymaniowego dodatkowych licencji na System w cenie określonej w Ofercie Wykonawcy w pozycji „Cena
dodatkowej licencji”. 2. Zamawiający ma prawo do zlecenia dodatkowych Usług Rozwoju po przekroczeniu
limitu określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału, za stawkę za realizację godziny Usługi Rozwoju określonej w
Ofercie Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych doc/docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym ...

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy złotych), potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o
wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden
milion złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), zrealizował trzy usługi wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z
dostawą Oprogramowania, przy czym:
1) każda obejmowała zakres nie mniejszy, niż:
a) dostarczenie dokumentu analizy przedwdrożeniowej,
b) dostawę i wdrożenie oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny, przy czym musiała
ona obejmować, co najmniej cztery ze wskazanych poniżej obszarów:
a. Finanse i księgowość,
b. Kadry i płace,
c. Majątek trwały,
d. Elektroniczny obieg dokumentów i zadań,
e. Sprzedaż i zakupy,
f. Zarządzanie projektami,
g. Zarządzanie relacjami z klientem.
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2) wartość dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wynosiła minimum 800 000,00 PLN
brutto każda, a wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury sprzętowej,
3) przynajmniej jeden wdrożony Zintegrowany System Informatyczny zapewniał jednoczesną pracę co najmniej
40 użytkownikom,
4) Wykonawca wskaże dokładne nazwy zrealizowanych usług, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację
usług, ze szczegółowym wskazaniem obszarów funkcjonalnych i liczby użytkowników, którzy mogą
jednocześnie pracować, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 3. Warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, co
najmniej 10 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
1) Kierownik Projektu - minimum 1 osoba - posiadający:
a) wykształcenie wyższe,
b) certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation lub równo-ważny,
udzielony przez niezależną instytucję akredytowaną do certyfikacji,
c) co najmniej 3-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w
zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu, w co najmniej
dwóch zakończonych projektach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujących
wdrożenie w co najmniej czterech obszarach: Finanse i księgowość, Kadry i płace, Majątek trwały, Elektroniczny
obieg dokumentów i zadań, Sprzedaż i zakupy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie relacjami z klientem, w
tym co najmniej jednym o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto.
2) Konsultanci wdrożeniowi – minimum 5 osób, przy czym każda z tych osób może przypadać na nie więcej niż
dwa (2) niżej wymienione obszary funkcjonalne, a wszyscy konsultanci łącznie muszą obejmować wszystkie
poniższe obszary:
Finanse i księgowość, Kadry i płace, Majątek trwały, Elektroniczny obieg dokumentów i zadań, Sprzedaż i
zakupy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie relacjami z klientem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
dysponował konsultantami wdrożeniowymi posiadającymi:
a) wykształcenie średnie lub wyższe,
b) minimum 2-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w realizacji
projektów wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby każdy konsultant
wdrożeniowy wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch projektów wdrożenia Zintegrowanego
Systemu Informatycznego, w których pełnił rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym, do
którego został przypisany w niniejszym po-stępowaniu, w tym co najmniej jednego na kwotę minimum 800
000,00 PLN brutto.
3) Architekt – minimum 1 osoba – posiadająca:a) wykształcenie średnie lub wyższe, b) minimum 2-letnie, licząc
do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w projektowaniu Zintegrowanego Systemu
Informatycznego. Wymagane jest, aby architekt wykazał się doświadczeniem w projektowaniu architektury co
najmniej jednego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w pro...
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Projekcie na kwotę minimum 800 000 PLN brutto.
4) Programista – minimum 1 osoba – posiadająca:
a) wykształcenie średnie lub wyższe,
b) minimum 3-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w tworzeniu
i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby programista wykazał się
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doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w którym pełnił rolę
programisty w tym co najmniej jednego wdrożenia dla minimum 30 jednoczesnych użytkowników.
5) Specjalista o kompetencjach administratorsko–instalacyjnych - minimum 1 osoba – posiadająca:
a) wykształcenie średnie lub wyższe,
b) minimum 2–letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w zakresie budowy
systemów informatycznych oraz uczestnictwo w roli administratora w realizacji, co najmniej 2 projektów, w
których powstał System w okresie ostatnich 3 lat.
6) Koordynator ds. testów - minimum 1 osoba – posiadająca:
a) wykształcenie minimum średnie lub wyższe
b) minimum 2-letnie licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w zakresie
testowania systemów, w co najmniej 2 projektach, w których powstał System w okresie ostatnich 3 lat.
W odniesieniu do certyfikatów wskazanych w rozdziale IX pkt 3 Zamawiający przez certyfikat równoważny
rozumie certyfikat, który:
— jest analogiczny, co do zakresu z przykładowym certyfikatem wskazanym z nazwy dla danej roli, co jest
rozumiane jako:
• analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat,
• analogiczny stopień poziomu kompetencji,
• analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu,
— potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być
potwierdzone egzaminem).

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. Prace projektowe powinny się rozpocząć w ciągu 5 dni od podpisania Umowy.
2. Wdrożenie Systemu powinno zakończyć się maksymalnie do dnia 31.3.2021, z uwzględnieniem:
1) Startu Produkcyjnego Systemu określonego na dzień 2.1.2021 r.,
3. Wykonawca po Odbiorze Etapu V zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Utrzymaniowego. Serwis
Utrzymaniowy będzie trwać od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia do zakończenia okresu minimum
24 miesięcy liczonego od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu V. Wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia Serwisu gwarancyjnego zgodnie z § 11 umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
4. Harmonogram Ramowy Projektu przedstawiony został w rozdziale 7 OPZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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)
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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: 09/07/2019
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: 06/09/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1 40-166 Katowice, POLSKA, pokój 226, II p
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument (Oświadczenie). Oświadczenie, o którym mowa powyżej
Wykonawcy składają w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Dokument JEDZ
należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą za pomocą miniPortalu UZP.
1. Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pieniężne),
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.).
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7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek
bankowy Głównego Instytutu Górnictwa w:
MBank S.A.
Nr rachunku 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004
W tytule przelewu zaleca się wskazanie:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr FZ-1/5189/MKO/19 Przetarg nieograniczony
na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa
wraz z świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądzu powinno zostać podpisane podpisem kwalifikowanym i złożone
za pomocą miniPortalu UZP. Wykonawca składa dokumenty korzystając z Formularza do komunikacji w
miniPortalu UZP.
8) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2
ustawy.
9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji lub poręczenia winno być
nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie.
10) Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać warunki zabezpieczenia
wniesionego w pieniądzu. Wykonawca nie może w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów,
stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w
okolicznościach wymienionych w umowie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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. 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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 w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. 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 SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 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.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2019
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