Dz.U./S S146
01/08/2018
334527-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334527-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kurowo: Usługi utrzymania gruntów
2018/S 146-334527
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10, Kobylin Borzymy
Kurowo
18-204
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Laskowska
Tel.: +48 857181417
E-mail: iwona.laskowska@npn.pl
Faks: +48 864764811
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.npn.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.npn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie
Bagna w 2018 roku
Numer referencyjny: NPN-ZOP-UE-271/23/10/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
77314000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2018 roku zabiegów ochrony czynnej w lądowych siedliskach
w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna, na powierzchni 77,4ha, które będą polegały na: ręcznym
koszeniu, ręcznym usuwaniu drzew i krzewów, ręcznym usuwaniu inwazyjnych gatunków obcych. Działaniami
ochronnymi objęte zostaną: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 4030 Suche wrzosowiska,
6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe, 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 6410 Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe, 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie, 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 91I0
Ciepłolubne dąbrowy, murawy i traworośla napisakowe, łąki świeże i wilgotne, szuwary turzycowe oraz
zbiorowiska z Salix rosmarinifolia

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
77211400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narwiański Park Narodowy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w terminie do 31.1.2019 r. zabiegów ochronnych w lądowych
siedliskach na warunkach określonych we wzorze umowy i opisie przedmiotu zamówienia stanowiących
załączniki do SIWZ:
1. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi - ręczne usuwanie drzew i krzewów, ręczne koszenie.
Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,175 ha.
2. 4030 Suche wrzosowiska - ręczne usuwanie drzew i krzewów. Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,142 ha.
3. 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe - ręczne usuwanie drzew i krzewów, koszenie ręczne, Powierzchnia
zabiegów ochronnych 1,296 ha.
4. 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe - ręczne usuwanie drzew i krzewów, koszenie ręczne.
Powierzchnia zabiegów ochronnych 1,6533 ha.
5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - ręcznie koszenie. Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,9478 ha.
6. 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne - ręczne usuwanie inwazyjnych gatunków obcych: usuwanie
inwazyjnych, obcych gatunków drzewiastych, usuwanie obcych gatunków zielnych. Powierzchnia zabiegów
ochronnych 1,3349 ha.
7. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - ręczne koszenie. Powierzchnia zabiegów
ochronnych 3,0996 ha.
8. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska - ręczne usuwanie drzew i krzewów przez cięcie na poziomie
gruntu. Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,5605 ha.
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9. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - ręczne usuwanie
drzew i krzewów przez cięcie na poziomie gruntu w siedlisku należy pozostawić wszystkie okazy wierzby rokity;
ręczne koszenie. Powierzchnia zabiegów ochronnych 60,0503 ha.
10. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 91I0 Ciepłolubne dąbrowy -ręczne koszenie obrzeży
i luk w drzewostanie, wykaszać w miejscach intensywnego rozwoju orlicy pospolitej i trzcinnika piaskowego.
Powierzchnia zabiegów ochronnych 4,9796 ha.
11. Murawy i traworośla napiaskowe - ręcznie koszenie. Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,185 ha.
12. Łąki świeże i wilgotne - ręcznie koszenie. Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,049 ha.
13. Szuwary turzycowe - ręczne koszenie. Powierzchnia zabiegów ochronnych 2,877 ha.
14. Zbiorowisk z Salix rosmarinifolia - Ręczne usuwanie drzew i krzewów (poza Salix rosmarinifolia).
Powierzchnia zabiegów ochronnych 0,05 ha.
Zabiegi ochronne należy wykonać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej, wysokość koszenia należy
wykonać zgodnie wytycznymi dla poszczególnych siedlisk i zbiorowisk. Powstałą po zabiegach ochronnych
biomasę należy usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i
zutylizować.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
II kw. 2019, II kw. 2020

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:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0023/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, zgodnie z
treścią art. 29 ust. 3a ustawy zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących:
ręczne koszenie, ręczne usuwanie drzew i krzewów, ręczne usuwanie inwazyjnych gatunków obcych. Wymóg
nie obejmuje kierownika prac.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN
Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert wstępne
oświadczenie w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
potwierdzające spełnianie tego warunku, a ten, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi realizowane w jednym
z następujących siedlisk Natura 2000: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 4030 Suche
wrzosowiska, 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe, 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 6410
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, 6510 Niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie, 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7230 Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,
91I0 Ciepłolubne dąbrowy na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub
w obszarze Natura 2000 lub w analogicznych obszarach chronionych państw członkowskich Unii Europejskiej
polegające na: ręcznym koszeniu lub ręcznym usuwaniu drzew i krzewów lub ręcznym usuwaniu inwazyjnych
gatunków obcych o wartości każdej usługi co najmniej 5 000 PLN brutto i o powierzchni koszenia lub usuwania
nie mniejszej niż 2 ha
W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca złoży z ofertą wstępne oświadczenie w formie JEDZ w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a Wykonawca, który złoży ofertę
najwyżej ocenioną na wezwanie przedstawi wykaz usług (wg Załącznika nr 3 do SIWZ) z podaniem: przedmiotu
(kodu siedliska, nazwy obszaru chronionego, zakresu prac, sposobu wykonania zabiegu ochronnego: koszenie,
usuwanie drzew i krzewów itp.), dat wykonania, wartości usługi, podmiotu, na rzecz którego usługi zostały
wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich
kwalifikacjach:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 osoby do wykonywania prac objętych zamówieniem,
z których każda posiada doświadczenie w ręcznym wykaszaniu lub ręcznym usuwaniu drzew i krzewów lub
ręcznym usuwaniu inwazyjnych gatunków obcych wykonywanych na terenie parku narodowego lub rezerwatu
przyrody lub parku krajobrazowego lub w obszarze Natura 2000 lub w analogicznych obszarach chronionych
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia kierownika prac, który będzie posiadał doświadczenie w
nadzorowaniu min. 1 zamówienia polegającego na wykonywaniu ręcznych zabiegów ochronnych w jednym
z następujących siedlisk Natura 2000: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 4030 Suche
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wrzosowiska, 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe, 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 6410
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, 6510 Niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie, 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7230 Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,
91I0 Ciepłolubne dąbrowy, na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub
w obszarze Natura 2000 lub w analogicznych obszarach chronionych państw członkowskich Unii Europejskiej
polegających na: ręcznym koszeniu lub ręcznym usuwaniu drzew i krzewów lub ręcznym usuwaniu inwazyjnych
gatunków obcych.
W celu wykazania spełniania warunków Wykonawca złoży z ofertą wstępne oświadczenie w formie JEDZ w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ten, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz osób z podaniem: imienia i nazwiska
doświadczenia zawodowego (odpowiednio: wykonywanie lub nadzorowanie prac polegających na wykonywaniu
ręcznych zabiegów ochronnych), nazwy obszaru chronionego w którym wykonywane były w.w. prace oraz
podstawę do dysponowania osobą (wg Załącznika nr 4 do SIWZ)
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:
Warunki realizacji umowy oraz szczegółowy opis zmian umowy jakie przewiduje Zamawiający zawarte są
w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany sposobu realizacji,
zakresu lub terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany podwykonawcy oraz zmniejszenia zakresu
zamówienia i wynagrodzenia.

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)
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: 13/09/2018
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
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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: 13/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego Kurowo 10, gmina Kobylin Borzymy
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kw. 2019 i II kw. 2020
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca
złoży z ofertą wstępne oświadczenie w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną na wezwanie przedstawi
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1-6 i 9 rozp. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp a zamiast zaświadczeń z US, ZUS
i z CEIDG/KRS - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Szczegółowe wymagania w zakresie tych dokumentów określa w/w rozporządzenie.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów
wymienionych powyżej.
2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże 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.
3. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny
ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
"zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wartości brutto umowy. Zabezpieczenie można wnieść w formach
analogicznych jak wadium.
6. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, 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 SIWZ 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 lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się 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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2018
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