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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429283-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
2018/S 190-429283
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janocha
Tel.: +48 322316431
E-mail: michal.janocha@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodypolskie.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janocha
Tel.: +48 322316431
E-mail: michal.janocha@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodypolskie.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Numer referencyjny: GL.ROZ.281.21.2018.MJ

II.1.2)

Główny kod CPV
18100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

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:
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego, roboczego, środ. ochr. indywid., środk. higieny
osob. oraz wyposażenia zwianego z ergonomią stanowiska pracy dla pracowników PGW WP RZGW Gdańsk
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
18100000
18130000
18830000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia (wraz z wniesieniem): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdańsk, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku obejmująca
dostawę odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego, roboczego, środków ochrony indywidualnej,
środków higieny osobistej oraz wyposażenia zwianego z ergonomią stanowiska pracy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz wymagania ogólne dotyczące realizacji zamówienia znajdują się w Tomie III - Opis
przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary za każdy dzień opóźnienie w wykonaniu całości
dostawy / Waga: 40 %
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Cena - Waga: 60 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa napojów dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15981000
15981200
15864100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia (wraz z wniesieniem): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdańsk, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku obejmująca
dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej oraz herbaty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz wymagania ogólne dotyczące realizacji zamówienia znajdują się w Tomie III - Opis przedmiotu
zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary za każdy dzień opóźnienie w wykonaniu całości
dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15894200
15800000
15894000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia (wraz z wniesieniem): Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdańsk, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku obejmująca
dostawę posiłków profilaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania ogólne
dotyczące realizacji zamówienia znajdują się w Tomie III - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu przydatności do spożycia posiłku profilaktycznego licząc od dnia
dostawy do Zamawiającego potwierdzonej protokołem dostawy zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
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
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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
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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 nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów dla wszystkich trzech części zamówienia:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw wykonanych 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla Części nr 1:
Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości łącznej co najmniej 150
000 PLN netto, polegające na dostawie:
1. odzieży ochronnej lub roboczej oraz
2. obuwia roboczego oraz
3. środków ochrony indywidualnej dla pracowników.
Dla Części nr 2:
Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości łącznej co najmniej 5
000 PLN netto polegające na dostawie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej o pojemności 0,5 i 1,5 litra
oraz herbaty ekspresowej czarnej.
Dla Części nr 3:
Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o wartości łącznej co najmniej 4
000 PLN netto polegające na dostawie posiłków profilaktycznych w opakowaniach szklanych.

03/10/2018
S190
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/9

Dz.U./S S190
03/10/2018
429283-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 Kodeks
cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459 ze zm.) i ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2014 (Dz.U. 2017,
poz. 1579 ze zm.).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4) Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.
5) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy dla wszystkich 3 części zamówienia publicznego oraz określenie
warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

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: 08/11/2018
Czas lokalny: 13:00

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: 08/11/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pokój 111 (sala konferencyjna), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podwykonawstwo:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania (o ile wiadomo) przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW.
4. Wykonawca, 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, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24. ust. 5 pkt. 1 i 4
ustawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym
dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12.3. IDW.
Wykonawca powinien złożyć odrębny JEDZ dla każdej z Części, na które składa ofertę.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w
formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w
miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1 – 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100);
Część nr 2 – 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100);
Część nr 3 – 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100);
9. Informacje na temat oceny spełnienia kryteriów i sposobu oceny ofert wskazano w pkt. 19 IDW.
10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych wskazano w pkt 24 IDW.
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11. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania zawiera SIWZ - strona internetowa Zamawiającego www.wody.gov.pl, www.gliwice.rzgw.gov.pl
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 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: 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 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.
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 Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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:
6. 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 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. 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.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 IDW 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.
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9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. 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 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2018
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