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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479388-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wasilków: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 198-479388
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wasilków
Adres pocztowy: ul. Białostocka 7
Miejscowość: Wasilków
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Nietupski
E-mail: p.nietupski@wasilkow.pl
Tel.: +48 857185700
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wasilkow.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Przetarg nieograniczony na montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł
odnawialnych na potrzeby własne gminy Wasilków
Numer referencyjny: OSO.271.13.2020.PN

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
ze źródeł odnawialnych zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz
programem funkcjonalno-użytkowym.
Zamawiający w dniu 6 listopada 2020 r. umożliwi oględziny miejsca wykonania robót budowlanych będących
przedmiotem niniejszego postępowania. Miejsce zbiórki o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego.
Zamówienie współfinansowane jest z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego programu województwa podlaskiego na lata 2014–2020 r., oś.
priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta ma odnawialnych źródłach energii.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie
zostały mu przyznane.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000 Roboty budowlane
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232221 Podstacje transformatorowe
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zamówienie w tym rodzaj oraz ilość dostaw, robót budowlanych, usług zostało opisane w opisie przedmiotu
zamówienia oraz istotnych postanowieniach umownych stanowiących załączniki do SIWZ. Zamówienie
obejmuje usługę projektowania, dostawę, montaż, roboty budowlane.
Szkoła Podstawowa, ul. Polna 1/4a, 16-010 Wasilków.
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły fotowoltaiczne 365 W 1312 Konstrukcje wsporcze dach płaski 13 Inwerter 12,5 kW 14 Inwerter 17,5
kW 25 Ekonomizer 56 Rozdzielnica AC 37 Rozdzielnica DC 18 Okablowanie strony AC 19 Okablowanie strony
DC 110 Instalacja uziemienia 111 Instalacja odgromowa 112 Montaż 48
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły fotowoltaiczne 365 W 1312 Konstrukcje wsporcze dach płaski 13 Inwerter 17,5 kW 24 Inwerter 12,5
kW 15 Ekonomizer 56 Rozdzielnica AC 37 Rozdzielnica DC 18 Okablowanie strony AC 19 Okablowanie strony
DC 110 Instalacja uziemienia 111 Instalacja odgromowa 112 Montaż 48.
Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Supraślska 2, Studzianki, 16-010 Wasilków.
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły fotowoltaiczne 365 W 622 Konstrukcje wsporcze dach spadzisty 13 Inwerter 12,5 kW 14 Inwerter 10
kW 15 Ekonomizer 56 Rozdzielnica AC 27 Rozdzielnica DC 18 Okablowanie strony AC 19 Okablowanie strony
DC 110 Instalacja uziemienia 111 Instalacja odgromowa 112 Montaż 23.
Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków.
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły fotowoltaiczne 365 W 762 Konstrukcje wsporcze dach płaski 13 Inwerter 12,5 kW 14 Inwerter 15,0 kW
15 Ekonomizer 56 Rozdzielnica AC 27 Rozdzielnica DC 18 Okablowanie strony AC 19 Okablowanie strony DC
110 Instalacja uziemienia 111 Instalacja odgromowa 112 Montaż 28.
Przedszkole, ul. Polna 1/4c, 16-010 Wasilków.
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły fotowoltaiczne 365 W 472 Konstrukcje wsporcze dach płaski 13 Inwerter 17,5 kW 14 Ekonomizer
55 Rozdzielnica AC 16 Rozdzielnica DC 17 Okablowanie strony AC 18 Okablowanie strony DC 19 Instalacja
uziemienia 110 Instalacja odgromowa 111 Montaż 17.
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły fotowoltaiczne 365 W 832 Konstrukcje wsporcze dach spadzisty 13 Inwerter 15 Kw 24 Ekonomizer
105 Rozdzielnica AC 26 Rozdzielnica DC 17 Okablowanie strony AC 18 Okablowanie strony DC 19 Instalacja
uziemienia 110 Instalacja odgromowa 111 Montaż 30.
Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków.
Lp; nazwa elementu; ilość:
1 Moduły solarne o mocy 10 kW 12 Konstrukcje wsporcze dach płaski 13 Grupa pompowa solarna z
oprzyrządowaniem 14 Grupa pompowa CWU z oprzyrządowaniem 15 Podgrzewacz wody 800 L 16 Sterownik
17 Orurowanie 18 Materiał instalacyjny drobny 19 Rolety do kolektorów 110 Montaż 1.
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: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak. Numer
identyfikacyjny projektu: Zamówienie współfinansowane jest z środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014–
2020 r., oś. priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta ma odnawialnych
źródłach ener...

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przeprowadzi przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający
przewiduje zmiany umowy określone w paragrafie 15 Istotnych postanowień umownych stanowiących załącznik
do SIWZ.

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:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12– 23 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498);
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy: wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23, ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt
1 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
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lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 11:00

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.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, sala
konferencyjna, w terminie składania ofert o godz. 11.15. W przypadku zmiany pokoju informacja o tym
umieszczona zostanie przed terminem otwarcia ofert na drzwiach sali konferencyjnej. Wykonawca związany
będzie ofertą przez 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów:
4.1. w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
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) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości
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 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 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 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) 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;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.).
4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw;
b) wykazu osób.
Dodatkowe informacje w rozdz. V SIWZ.
Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych znajdują się w rozdz. IX SIWZ – Wykonawcy zagraniczni.
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 PLN. Szczegóły w rozdz. XII SIWZ.
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą
posiadały określone niżej znaczenie:
— cena (C) – 50 % (50 pkt),
— okres gwarancji modułów fotowoltaicznych (P) – 10 % (10 pkt),
— okres gwarancji mocy modułów fotowoltaicznych (M) – 10 % (10 pkt),
— sprawność modułów fotowoltaicznych (S) – 10 % (10 pkt),
— okres gwarancji falowników (F) – 10 % (10 pkt),
— okres gwarancji i rękojmi za wady wykonania montażu (G) – 10 % (10 pkt).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach
wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz z załącznikami
oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone
w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest
korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej urzędu odnośnik do usług elektronicznych
pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 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. Terminy na wniesienie odwołania: czynność
zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania
zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – termin na wniesienie odwołania 10
dni; czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – termin na wniesienie
odwołania 15 dni; treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a
jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ
licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – termin na
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wniesienie odwołania 10 dni; wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się
w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – termin na wniesienie odwołania 10 dni.
5. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów
ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy,
w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2020
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