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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Malczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 931935023
Adres pocztowy: Traugutta 15
Miejscowość: Malczyce
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 55-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chechelska
E-mail: przetargi@mlaczyce.wroc.pl 
Tel.:  +48 713179223
Faks:  +48 713179617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malczyce.wroc.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.malczyce.wroc.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 2 szt. nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym (spalinowo - elektrycznym)
klasy MAXI oraz 1 autobusu elektrycznego klasy MINI ze stacją szybkiego ładowania autobusu elekt
Numer referencyjny: ORG.271.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@mlaczyce.wroc.pl
http://www.malczyce.wroc.pl
http://bip.malczyce.wroc.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://www.miniportal.uzp.gov.pl/
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Na zamówienie składają się dwa odrębne ZADANIA:
3.1.1. ZADANIE 1 obejmujące dostawę 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie
hybrydowym (spalinowo - elektrycznym) klasy MAXI,
3.1.2. ZADANIE 2 obejmujące dostawę 1 autobusu elektrycznego klasy MINI wraz ze stacją szybkiego
ładowania autobusu elektrycznego.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusów hybrydowych oraz warunki ich
gwarancji i serwisu, określa część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (hy WU).
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusu elektrycznego i stacji szybkiego
ładowania oraz warunki jego gwarancji i serwisu, określa część III SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego (el WU).

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE 1 obejmujące dostawę 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym
(spalinowo - elektrycznym) klasy MAXI,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Malczyce

II.2.4) Opis zamówienia:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na zamówienie składają się dwa odrębne ZADANIA:
ZADANIE 1 obejmujące dostawę 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym
(spalinowo - elektrycznym) klasy MAXI,
ZADANIE 2 obejmujące dostawę 1 autobusu elektrycznego klasy MINI wraz ze stacją szybkiego ładowania
autobusu elektrycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusów hybrydowych oraz warunki ich
gwarancji i serwisu, określa część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (hy WU).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusu elektrycznego i stacji szybkiego
ładowania oraz warunki jego gwarancji i serwisu, określa część III SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego (el WU).
Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt pn.
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„Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Malczyce poprzez zakup niskoemisyjnych,
nowoczesnych autobusów” (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na
OSI (typ a)); numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: RPDS.03.04.01-02-0004/19.
Zamawiający, stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

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: 14/08/2020
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:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Zapewnienie
wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Malczyce poprzez zakup niskoemisyjnych, nowoczesnych
autobusów” Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategi niskoemisyjnych,
numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: RPDS.03.04.01-02-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
W zakresie ZADANIA 1 - 250 000 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
W zakresie ZADANIA 2 - 80 000 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy)
W zakresie ZADANIA 1 i 2 łącznie - 330 000 zł (słownie trzysta trzydzieści tysięcy)
c.d. SIWZ - pkt. 8

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE 2 obejmujące dostawę 1 autobusu elektrycznego klasy MINI wraz ze stacją szybkiego ładowania
autobusu elektrycznego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Malczyce
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II.2.4) Opis zamówienia:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na zamówienie składają się dwa odrębne ZADANIA:
ZADANIE 1 obejmujące dostawę 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym
(spalinowo - elektrycznym) klasy MAXI,
ZADANIE 2 obejmujące dostawę 1 autobusu elektrycznego klasy MINI wraz ze stacją szybkiego ładowania
autobusu elektrycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusów hybrydowych oraz warunki ich
gwarancji i serwisu, określa część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (hy WU).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusu elektrycznego i stacji szybkiego
ładowania oraz warunki jego gwarancji i serwisu, określa część III SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego (el WU).
Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt pn.
„Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Malczyce poprzez zakup niskoemisyjnych,
nowoczesnych autobusów” (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na
OSI (typ a)); numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: RPDS.03.04.01-02-0004/19.
Zamawiający, stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

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: 14/08/2020
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:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Zapewnienie
wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Malczyce poprzez zakup niskoemisyjnych, nowoczesnych
autobusów” Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategi niskoemisyjnych,
numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: RPDS.03.04.01-02-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
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W zakresie ZADANIA 1 - 250 000 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
W zakresie ZADANIA 2 - 80 000 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy)
W zakresie ZADANIA 1 i 2 łącznie - 330 000 zł (słownie trzysta trzydzieści tysięcy)
c.d w SIWZ - pkt. 8.

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 określa sposobu potwierdzenia spełnienia warunku. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, wówczas gdy wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie w JEDZ - zgodnie z dokumentacją
postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że:
5.1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: w zakresie Zadania
1 - 3 000 000 zł (słownie trzy miliony), w zakresie zadania 2 - 1 000 000 zł (słownie jeden milion), w zakresie
zadania 1 i 2 łącznie - 4 000 000 zł (słownie cztery miliony)
5.1.2.2 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: W zakresie ZADANIA 1 - 3 000 000 zł (słownie trzy
miliony), W zakresie ZADANIA 2 - 1 000 000 zł (słownie jeden milion), W zakresie ZADANIA 1 i 2 łącznie - 4
000 000 zł (słownie cztery miliony)
6.2.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1,
określonych tam dowodów, tj.:
6.2.1.1 informacji 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 w niniejszym w postępowaniu na kwotę określoną w pkt. 5.1.2
poz. 5.1.2.1,
6.2.1.2 opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w pkt. 5.1.2 poz. 5.1.2.2,
- zgodnie z dokumentacją postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, wówczas gdy wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie w
JEDZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że należycie wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub
zamówienia polegające na dostawie (w oparciu o umowę sprzedaży, najmu, leasingu, użyczenia itp.) co
najmniej:
5.1.3.1 W zakresie ZADANIA 1 - dwóch autobusów niskoemisyjnych hybrydowych, z napędem łączącym silnik
spalinowy z silnikiem elektrycznym, W zakresie ZADANIA 2 - jednego autobusu elektrycznego, W zakresie
ZADANIA 1 i 2 łącznie - dwóch autobusów niskoemisyjnych hybrydowych, z napędem łączącym silnik spalinowy
z silnikiem elektrycznym oraz jednego autobusu elektrycznego.
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Wykaz powinien zawierać informacje zgodne z załącznikiem nr 3 do IDW, właściwym dla danego ZADANIA, w
tym dowody potwierdzające, że te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- zgodnie z dokumentacją postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, wówczas gdy wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie w
JEDZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca. którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na
warunkach określonych w 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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Malczycach przy ul. Traugutta
15 w Sali Konferencyjnej (pok. nr 23). Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortal -u i zrealizowane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Chechelska - e-mail:
przetargi@malczyce.wroc.pl 

mailto:przetargi@malczyce.wroc.pl
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Odbiorca ePUAP: GMINA MALCZYCE (55-320 MALCZYCE, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)
Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku awarii technicznej
platformy ePUAP lub miniPortal-u.

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:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Malczycach przy ul.
Traugutta 15, 55-320 Malczyce, telefon: 71 317 90 66, e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl .
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl  lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji Umowy, której jest Pani/Pan stroną na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będą również:
1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) obowiązki prawne ciążące na Administratorze związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo-podatkowych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) prawnie uzasadniony interes Administratora związany z dochodzeniem należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych, takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, szczególnie gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
upłynął przewidziany prawem okres archiwizacji,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
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5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, szczególnie gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z
profilowaniem.
9. Przekazywanie danych
Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej, określone w Dziale VI Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020
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