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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479015-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubaczów: Instalacje słoneczne
2017/S 230-479015

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Lubaczów
65090065400000
ul. Jasna 1
Lubaczów
37-600
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Krzemiński – stanowisko ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 166321684
E-mail: przetargi@lubaczow.com.pl 
Faks:  +48 177173655
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubaczow.com.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Baranów Sandomierski
83040915200000
ul. Gen. L. Okulickiego 1
Baranów Sandomierski
39-450
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Barszcz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, działający z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy
Tel.:  +48 158118581
E-mail: urzad@baranowsandomierski.pl 
Faks:  +48 158118581
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.baranowsandomierski.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Gorzyce
83049016900000
ul. Sandomierska 75
Gorzyce

mailto:przetargi@lubaczow.com.pl
http://www.lubaczow.com.pl
mailto:urzad@baranowsandomierski.pl
http://www.baranowsandomierski.pl
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39-432
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Surdy – Wójt Gminy
Tel.:  +48 158362075
E-mail: ug@gminagorzyce.pl 
Faks:  +48 158362209
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminagorzyce.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Horyniec-Zdrój
65090067700000
Al. Przyjaźni 5
Horyniec-Zdrój
37-620
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Serkis – Wójt Gminy
Tel.:  +48 6313455
E-mail: ug@horyniec-zdroj.pl 
Faks:  +48 6313455
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.horyniec-zdroj.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miejska Lubaczów
65090069000000
ul. Rynek 26
Lubaczów
37-600
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta
Tel.:  +48 166328010
E-mail: poczta@um.lubaczow.pl 
Faks:  +48 166321191
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubaczow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Narol
65090063100000
ul. Rynek 1
Narol
37-610
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy

mailto:ug@gminagorzyce.pl
http://www.gminagorzyce.pl
mailto:ug@horyniec-zdroj.pl
http://www.horyniec-zdroj.pl
mailto:poczta@um.lubaczow.pl
http://www.lubaczow.pl
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Tel.:  +48 6317087
E-mail: gmina@narol.pl 
Faks:  +48 6317104
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.narol.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Nowa Dęba
83040954800000
ul. Rzeszowska 3
Nowa Dęba
39-460
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Mirowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, działający z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy
Tel.:  +48 158462671
E-mail: gmina@nowadeba.pl 
Faks:  +48 158465137
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nowadeba.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.lubaczow.com.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
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 i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: Baranów
Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.
Numer referencyjny: IKR.271.23.2017

II.1.2) Główny kod CPV
09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:gmina@narol.pl
http://www.narol.pl
mailto:gmina@nowadeba.pl
http://www.nowadeba.pl
http://www.lubaczow.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol,
Nowa Dęba. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego „Rozwój odnawialnych źródeł
energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol,
Nowa Dęba” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3
Czysta Energia 3.1. Rozwój OZE.

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 i montaż ogniw fotowoltaicznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce,Horyniec-Zdrój, Lubaczów – gmina wiejska, Lubaczów – gmina
miejska, Narol, Nowa Dęba.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 936 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych.

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: 30/09/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Oferta Na Zadanie Nr jeden musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250 000 PLN (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kotłów na biomasę
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce,Horyniec-Zdrój, Lubaczów – gmina wiejska, Lubaczów – gmina
miejska, Narol, Nowa Dęba.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż 45 kotłów na biomasę (pellet) w budynkach prywatnych.

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: 30/09/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta na Zadanie Nr 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy
00/100 złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
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Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce,Horyniec-Zdrój, Lubaczów – gmina wiejska, Lubaczów – gmina
miejska, Narol, Nowa Dęba.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 135 szt. powietrznych pomp ciepła.

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: 30/09/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta na Zadanie Nr 3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy 00/100 złotych)

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 warunku w tym zakresie – dotyczy Zadań Nr 1, 2, 3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada:
Dla części I:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 7 000 000 PLN.
Dla części II:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN..
Dla części III:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć na wezwanie
Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
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wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
Dla części I:) Jednej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych o
mocy instalacji co najmniej 0,5 MW i wartości wykonanej instalacji co najmniej 2 500 000 PLN brutto.
Dla części II:
a) Jednej dostawy i montażu kotłów na paliwo stałe o mocy nie mniejszej niż 15 kW i wartości wykonanej
instalacji co najmniej 30 000 zł brutto.
Dla części III:
a) Jednej dostawy i montażu instalacji grzewczej/chłodnicza (pompy ciepła) o mocy nie mniejszej niż 5,3 kW i
wartości wykonanej instalacji co najmniej 30 000 PLN brutto.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenia do pełnienia funkcji podczas realizacji zadania tj. :
Dla części I:
a) Kierownik budowy – posiadający: wykształcenie wyższe; certyfikat zarządzania projektami co najmniej
IPMA level C lub równoważny; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; doświadczenie jako kierownik budowy zadania polegającego na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na budynkach, o wartości instalacji fotowoltaicznych co
najmniej 2 500 000 PLN brutto.
b) Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót zadania polegającego na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanej na budynkach o wartości instalacji fotowoltaicznych co
najmniej 2 500 000 PLN brutto.
c) Kierownik robót branży teletechnicznej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie jako kierownik budowy/
kierownik robót zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanej na budynkach o
wartości instalacji fotowoltaicznych co najmniej 2 500 000 PLN brutto.
d) Kierownik brygady – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie
fotowoltaiki wydane przez UDT oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV.
Dla części II:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) Kierownik brygady – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Dla części III:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
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b) Kierownik brygady – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.65).
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą
te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekty umów dla Zadania Nr 1, 2, 3 są załącznikami do 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: 09/01/2018
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: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. nr 6 – sala narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie z badaczy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania 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 SIWZ 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 niniejszym 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.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:
1) 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 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejsze odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. 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 z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz.
1113 z późn.zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2017
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