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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legał Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE.

Sekcja!: Instytucja zamawiająca
li) Nazwa i adresy

Instytut Włókiennictwa

uL Brzezńska 5/15
Łudź

92-l 0:3

Polska
Tel.: +48 426163103
E—mail: zamotyienie6 b:w.lodz.pI

Faks: +48 426792638

Kod NUTS: PL7U
Adresy internetowe:
Główny adres. wwwiwiodz.pI

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskac bezpłatnie pod

adresem: .iw.Iodz.pl

Wiecuj informacji można uzyskać pad adresem padanym powyżej

Oterty lut) wnioski O dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Instytut Włókiennictwa ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź sekretariat, I piętro

Brzezihska 5/15
Łodz

92-103
Polska

Tel.: +48425153103

E—mFul: z tmowienia”)w,lodi.pl
Faks: +48 426792638

Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: h!tp/NnAy.•w.lod.”.pI

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: instytut badawczy

1.5) Główny przedmiot działalności

Inna działałnosc: prace badawcze, rozwojowe i wdrozunEowe

Sekcja II: Przedmiot

11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
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Zespół aparatury badawczej do chromatograficznej anaflzy instrumentalnej bioaktywnych oraz niebezpiecznych

związkow beleroori;rtnicznych

Numer referencyjny: KF/ZP-236-24/18

11.1.2) Główny kcd CPy

38432200

11.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

((.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zespołu aparatury badawczej do chromatogralicznej analizy

instrumentalnej bioaktnych oraz niebezpiecznych 7wiązków heteroorganicznych. Zespół aparatury

badawczej będzie się składał z chromatografu gazowego z tandemową spektrometrią mas OC-MS/MS oraz z

chromatografu cieczowego z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podstawowe parametry techniczne zawarte są w załączniku nr

Gai Gb do SIWi Dopuszcza się produkty/urządzenia równoważne rozumiane jako produkty wykonane przez

dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów

użytkowych.
Zamówienia zostalo podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częsciowych na.

Część I - chromatograf gazowy OC-MS/MS

Część li - chromatograf cieczowy LC-MS/MS

Wykonawca moze złożyć oferto na Obie częsci zamówienia lub na jedną z nich

11.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na cześci tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich częsci

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

chromatograf gazowy OC-MS/MS

Część nr: 1

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

38432200

11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja real:zacji:

Miasto Łódź

łl.2.4) Opis zamówienia:

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, podstawowe parametry techniczne zawarte są w załączniku nr

Ga do SIWZ. Dopuszcza się produkty/urządzenia równoważne rozumiane jako produkty wykonane przez

dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i waloww

uzytkowych.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakosci - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30

Cena - Waga: 70
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1126) Szacunkowa wartość

1127) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 56

Nirikijsze zarnówkiiis podlerja wznowieniu: na

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie skiadan e ofert yariantoy.ych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środkuw Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
chromatogral cieczowy LC-MS/MS

Część nr: 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPy
33432200

11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce łub lokalizacja realizacji:

Miasto Łudź

11.24) Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podstawowe parametry techniczne zawarte sa w zał czniku nr

Gb do SIWZ. Dopuszcza się produkty/uradzenia rownowazne rozumiane jako produkty wykonane przez

dowolnych producentow przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów lechnicznych i walorów

uzytkotwch

11.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone ponizej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30

Cena - Waga: 70

11.2.6) Szacunkowa wartość

11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 56

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/piogramu finansowanego ze srodkow Un[i Europejskief nie
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11.214) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje Q charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

111.1) Warunki udziału

111.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego
Wykaz i krotki opis warunków.

Zrmawiajucy nie stawa warunku w tym zakresw.

I. Warunki udzialu w postępowaniu oraz podsta „kluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy:

1) nie podlegają y”kluczeniu:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;
a) kompetencji łub uprawnień (10 prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej, o ile „nika to z odrębnych

przepisów:

Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek ezeIi „kaze:

• Część I - zew okresie ostatnich trzech lat przed upłem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy-w tym okresie, konal w przypadku świadczeń okresoch lub ciągłych równiez

konanych) należycie co najmniej 1 dostawę

chromatografu gazowego z tandemową spektrometrią mas OC-MS/MS o wartości co najmniej 800 000 zł brutto

• Część II — - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jesli okres prowadzenia

działalności jest krótszy-w tym okresie, „konał (a w przypadku świadczeń okreso”ch lub ciąglych równiez

„konywanych) należycie co najmniej 1 dostawę chromatografu cieczowego z tandemową spektrometrią mas

LC-MS/MS o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada „maganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodo”ch Wykonawcy winne przedsięwzięcia

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpł na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1. 2) lit. c, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zainuwienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodo”ch lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleznie od

charakteru prawnego łączących poz nim stosunkow prawnych.

4. Zamawiający pizewiduje kluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt B us1a PZP

Ił. Wykaz oswiadczeń lub dokumentow, potwierdzających spełnianie warunkow udziału w postępowaniu oraz

brak podstaw „kIuczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie

jecnolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) „ sporządzonego według wzoru standardowego

formularza określonego rozporządzeniem y”konawczym Komisji Europejskiej, w zakresie wskazanym w SIWZ.

Informacje zawarte w ww dokumencie beda stanowić wstępne potwierdzenie, ze y”konawca nie podlega

„kluczeniti oraz spelnia warunki udziału w postęnowaniii (Instrukcja ypełniania dokumentu znajdue sic na

stronie https:Uy.uzo.goy.pl/ clat”Jassets/pdf I(”/0015/32415/Jcdnol;ly—Europejski-Duk[in1Lnł-Ziowcna-

instrukcja.pd . Elektroniczne narzedzie (in „pelnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: htips://ec.ourcpa.eui

growtWtoolsditiabasesk:spd/ti!ter?kngtpl
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2. W przypadku wspolnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa kaidy Z

wykonawcow wspolnk? ubieijiijących się O zamówienie. Dswiadczenia te mają p iwierdz ić spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kturym kazdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków odziało w postepowaniu, brak podstaw wykluczona.

3. Wykonawca, który zamierzćt powierzyć wyknnane czest:i zamowicnia pod”koiiiwcnm, w cc ILI wykazania

braku istnienia wobec nizh podstaw „kluczenia z udziało W postępowaniu składa JF:Dz.

4. Wykonawca, który powołuje sic na zasoby innych podmiolow. w celu „kazania braku istniefl a wobec nich

podstaw „kluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje sic na ich zasoby - warunków udziału w

postępowaniu składa JEDZ dla kazdegn : tych podmotów oraz zobowiazanie podmiotu tizeciego —jeżeli polega

na jego zasobach lub sytuacji.

Szczego1owe informacje na temat JEDZ zawarte są W SIWZ

11.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryter%ow kwalilikacji:

Zamawiajacy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

cło złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złozenia następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji Z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkl 13, 14 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż G miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega Z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z wlaściwym organem podatkowym

w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu:

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3

miesiace przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

zawarł porozumienie z wiaściwym organem w spraw;e spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty

zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu:

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziafalnosci 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;

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiez wykonywanych, w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem doworlów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczen okresowych lub ciągłych

są wykonywane, a jezełi z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie

uzyskac tych dokumentow — oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciaglych nadal

wykonywanych referencje hadz inne dokumenty potwerdzające ich należyte wykonywanie powinny oyć wydane

iie wcześnie, niż 3 mesiące przed upływem terminu składania ofert.
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5) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu „kazania braku istnKnia Wobec niego podstaw

„kluczimia oraz spotnienia, w zakresie, w jakim „konawca powołuje się na jego zasoby, warunkow udziału w

postępowaniu —jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

/) Jezeli „konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanki poza terytorium ł-zeczypospolitej Polskiel, zamiast

riokLimentów, o których mowa w

Lt) pkt 1) — składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku hi aku takiego rejestru, inny

rownowazny dokument y”dany przez właściwy organ sado” lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawci

ma siedzibo lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy iniormacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawiony nie wczesn!ej niL 6 mies;ecy

przed upływem terminu składania ofert,

h) 2) — 4) — skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

- nie zalega Z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczegolności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej

fliz 3 miesięcy przed uplywem terminu składania olen

- nie otwarto jego liidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyzel, zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złozone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy określone powyżej stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1) sktada

dokument, o którym mowa w pkt 7) a w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, Jezeli w kraju, w którym

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów — zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złozonym przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony powyzej w stasuje się odpowiednio.

B. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej intormacji, o której mowa war!.

SS ust. 3 ustawy PZP. przekaże zamaw:ajacemu oswiadczenie o przynaleznuści lub braku przyialezności do tej

samej grupy kapitałowej. o klórej nowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca moze przedstawić dowoay, ze powiazania z cinym wykonawca nie prowadzą (10 zakłócenia

konkurencj w postępowaniu o udzielenie zamowienia.

Ul.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze:

Częsć I - że w okresie ostatnich trzech tat przed uołyem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalnosci jest krótszy-w tym okresie, wykonał (a w przypadku swiadczeń okresowych lut) ciagłycfl :ówniez

wyKonywanych) nalezycie co najmniej 1 dostawę
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chromatografu ąiiZOWU(I() .: tindimuwa spektrometr ą mas GC-MS/MS O wMości co najmniej 800 000 zł brutto

Czest: II — — ze W okresie osiatnich trzech lat przed upI,wem terminu składania ofert. a jesli okres prowadzenia

dzi;iłtlnosci jest krutszy— w tym okresie, y”konał (a W przypadku swiadczeń okresowych lub caqlych równiez

„koninych) nale ycie co najmniej 1 dostawi; chromatografu ceczowego z tandemową spekrometria mas

LC-MS/MS O wartosci co najmniei 1 000 000 zł hrLJ:to

(Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania waruokow

udziału w postepowaniu, „razonej w walutach innych niz PLN, Zamawiiijacy przyjmie średni kurs publikowany

przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postepowania).

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Warunki dotyczące zamówienia

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określają istotne postanowienia umowy. Wzor umowy stanowi

ZałącznikNr 5a I Sb do SIWZ

111.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

ly.1) Opis

Iy.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Iy.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Iy.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

ly.1.G) Informacje na temat aukcji elektronicznej

ly.1.8) Informacje na temat Porozumieniaw sprawie zamówień rządowych (OPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

Iy.2.l) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Iy.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/09/2018

Czas lokalny: 10:00

Iy.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

ly.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału;

Polski

Iy.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Otena musi zachować ważność do: 09/U/2018

Iy.2.7) Warunki otwarcia ofert
Dała: 13/09/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Instytut Włokiennictwa

nI. Brzezinska .5/15

92-103 Łodż

Sekcja Vi Informacje uzupełniające

VIi) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

111.1.5)

111.2)

111.2.2)
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

yI.3) Informacje dodatkowe:

1. Forma prawna, jaka musi przyjz%ć grupa wykonawcow, króre zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać sil: O udzielenie zamowienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu O udtielenie zamów;ena albo reprezentowania w

postępowaniu zawarcia umowy W sprawie zamówienia puhi:cznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemne) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgotinosć z oryginałem przez

notariusza) nalezy dołączyć do oferty.

2. Wymagane wadia

Wykonawca zohowiany jest wnieść wadium w wysokości:

Część I - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upłem terminu składania ofert.

Część II - 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upĘem terminu składania ofert.

Szczegółowo zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

yl.4) Procedury odwoławcze

yl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa
02-G76

Polska

Tel.. +48 224587840

yl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

yl.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminow składania odwołań:

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeh ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniusł łub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy PZP przysługuja środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla poMępowari

powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PiP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWi przysługuja rownez organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZR

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjelej W

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa l”by w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci

elektronicznej.opatrzone odpowierlnio własnoręcznym potipisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upłem terminu to wniesienia odwołania w

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przeti upływem tego terminu.
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(3, Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania iniormacji O czynnoscm Zamawiającego stanowiącej

podst iwę jego wniesicnia, jezeli zostały przesł inc w sposób okreslony w art. 180 ust. 5 zdaniu drugie ustawy

Pip, albo w terminie 15 dni, jozeli zostały przestano W inny sposob.

7. Odwołaniu wobec Li ości n(jtnszenia O zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie .10 dni

od Linia pubflkacji orjloszunia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskn Lit) zamieszczenia SIWZ na str00k

i ni r netOwi j.

H. Szczeijułowo zasady wnoszenia odwołań urerjulnwane zostały wart. 150—186 ustawy Pzp.

9. Skarga tio sadu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Kb.

Szczegułowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregutowane zostały w art. 198a—198g ustawy Pip.

yt.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówich Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

yL5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

3 1/07/2018


