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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135975-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: System kontroli ruchu pojazdów
2019/S 059-135975

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie
al. Wyzwolenia 6
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Motyka-Mamczura
Tel.:  +48 178603203
E-mail: zamowienia@zgpks.rzeszow.pl 
Faks:  +48 178603205
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zgpks.rzeszow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=22&grp=27
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/
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: Transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF
Numer referencyjny: BZ.ZG.271.4.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@zgpks.rzeszow.pl
http://zgpks.rzeszow.pl/
http://zgpks.rzeszow.pl/bip/
http://zgpks.rzeszow.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=22&grp=27
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF w ramach
Projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

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
34923000
35261000
45316210
32400000
30200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów, al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Umowy jest Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF w ramach projektu „Rozwój
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego
transportu publicznego na terenie ROF”, obejmująca w szczególności:
a) dostawę, montaż, instalację i konfigurację Sprzętu komputerowego wraz z sieciami elektrycznymi i
teleinformatycznymi,
b) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie Tablic informacji pasażerskiej,
c) dostawę, instalację, wdrożenie oraz uruchomienie Strony internetowej oraz Aplikacji klienckiej,
d) przeprowadzenie Szkolenia,
e) dostawę, montaż, wdrożenie oraz uruchomienie infokiosków oraz dostawa urządzeń służących do sprzedaży
biletów w autobusach,
f) dostawę, instalację wdrożenie oraz uruchomienie Systemu zarządzania ruchem i informacji (wraz z funkcją
informacji pasażerskiej), a także integracja z systemem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 1 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego próbkę oferowanych systemów i następnie
w kolejnym terminie przeprowadzić stosowną demonstrację złożonej próbki. Szczegółowy opis próbki oraz
zasady i zakres demonstracji znajdują się̨ w Załączniku Nr 10 do SIWZ.
Zamawiający wymaga zaoferowania na cały przedmiot zamówienia przez każdego z Wykonawców co najmniej
podstawowego okresu gwarancji tj. 24 miesiące (z wyjątkiem urządzeń w autobusach umożliwiających sprzedaż
biletów, których gwarancja wynosi 12 miesiące). Istnieje możliwość zaoferowania dodatkowej gwarancji wraz
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z rozszerzoną rękojmią przez co można uzyskać dodatkowe 36 pkt w kryterium – Okres gwarancji (Kryterium
„Okres gwarancji”).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 36
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 4
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.05.05.00-18-0001/17 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

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 wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność
kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na
PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną przez
Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego
NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
— jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania z obszaru ITS obejmującego
zakresem system dyspozytorski transportu publicznego wraz z modułem zarządzania dworcem, modułem
dynamicznej informacji pasażerskiej, modułem automatycznej obsługi komunikatów głosowych, które
obejmowało jednocześnie: Instalację, parametryzację i konfigurację systemu, przeprowadzenie integracji
systemu z zewnętrzną Hurtownią Danych, szyną danych ESB oraz tablicami informacyjnymi na kwotę min.750
000 PLN brutto,
— jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1 000 0000 PLN brutto polegające na dostawie sprzętu
komputerowego zawierającego instalacje i konfigurację sprzętu serwerowego wraz ze środowiskiem
wirtualizacji zasobów IT (serwery, macierze dyskowe, rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych)
2) Dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
skład którego wejdą:
a) co najmniej 1 os. przewidziana do roli Kierownika Projektu, posiadająca wykształcenie wyższe oraz
posiadająca znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami posiadającą certyfikat
potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI lub równoważny
oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki
Prince2, PMI lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku
Kierownika Projektu lub równoważnym w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem projekcie zgodnie z
pkt.6.2.3SIWZ;
b) co najmniej 1 os. przewidziana do roli Architekta Systemu IT, posiadająca wykształcenie wyższe techniczne
lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozp. MNiSW z dnia 20.9.2018 r. w
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, oraz odbyte co najmniej 3
certyfikowane przez producentów rozwiązań programistycznych szkolenia z zakresu programowania systemów
informatycznych, oraz odbyte co najmniej jedno certyfikowane przez producenta baz danych szkolenie z
zakresu programowania baz danych, oraz posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
projektowania architektury systemów informatycznych potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na
stanowisku Architekta Systemu IT w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem projekcie zgodnie z pkt. 6.2.3
SIWZ;
c) co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, posiadająca wykształcenie
wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozp. MNiSW z dnia
20.9.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych oraz minimum
5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania technicznego systemu informatycznego
potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Administratora Technicznego w przynajmniej
1 zakończonym sukcesem projekcie zgodnie z pkt. 6.2.3 SIWZ;
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d) co najmniej 1 os. przewidziana do roli Specjalisty ds. wirtualizacji i wdrożenia platformy serwerowej,
posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu
rozp. MNiSW z dnia 20.9.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych,
oraz posiadający certyfikat Vmware Certified Professional 6.5 – Data Center Virtualization lub równoważny oraz
minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty
na stanowisku Specjalisty ds. wirtualizacji i wdrożenia platformy serwerowej w przynajmniej 1 zakończonym
sukcesem projekcie zgodnie z pkt. 6.2.3 SIWZ;
e) co najmniej 3 os. przewidziane do roli programisty w tym przynajmniej 1 os. z certyfikowanym szkoleniem z
zakresu platformy aplikacji mobilnych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1) Warunki realizacji umowy zostały określone w Projekcie umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy zgodnie z postanowieniami § 7
Projektu umowy.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp.

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: 26/04/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
1. Oferty składa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)zgodnie z opisem 16.1 SIWZ
2. Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu w
siedzibie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, al. Wyzwolenia 6, w pokoju nr 26, 35-959
Rzeszów, POLSKA

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:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt
12-23 uPzp.
2. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 uPzp.
3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest przesłać elektronicznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
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 „JEDZ”.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ pkt 9.1.
6. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa JEDZ w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
8. Zamawiający, na podstawie art. 24aa, 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.
9. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia (pkt 9.6 SIWZ):
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego
b) Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zał. nr 7 do SIWZ
c) Oświadczenie o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - zał. nr 8 do SIWZ
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp
f) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp.
10. Na wezwanie Zamawiającego,w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego
(pkt 9.7 SIWZ) należy przedłożyć:

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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a) próbkę w postaci dwóch dysków przenośnych, w tym jeden zapasowy.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa (pkt
9.12 SIWZ):
a) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
b) Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21
c) Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
d) Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (pkt 13 SIWZ).
15. Szczegółowe kryteria opisane w pkt. 18 SIWZ.
16. SIWZ z załącznikami znajduje się na stronie http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

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 
Adres internetowy: 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:
1. Środki ochrony prawnej 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 ustawy Pzp.
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.
3. 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.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub
w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

http://zgpks.rzeszow.pl/bip/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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6. 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.
7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
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.2018 poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Szczegółowe środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI uPzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019
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