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Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 

2017/S 163-335626 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

al. Niepodległości 34 

Poznań 

61-714 

Polska 

Osoba do kontaktów: Maria Hydzik 

Tel.: +48 616267088 

E-mail: maria.hydzik@umww.pl 

Kod NUTS: PL415 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.umww.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: www.umww.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 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335626-2017:TEXT:PL:HTML#id636259-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335626-2017:TEXT:PL:HTML#id636260-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335626-2017:TEXT:PL:HTML#id636261-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335626-2017:TEXT:PL:HTML#id636262-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335626-2017:TEXT:PL:HTML#id636263-VI.
mailto:maria.hydzik@umww.pl?subject=TED
http://www.umww.pl/
http://www.umww.pl/


str. 2 

 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa urządzeń sieciowych, oprogramowania, przedłużenie licencji na oprogramowanie 

antywirusowe, zakup wparcia dla urządzeń sieciowych i oprogramowania do wirtualizacji w 

2017 r. dla Województwa W. 

Numer referencyjny: DA-III-3.272.1.2017 

II.1.2)Główny kod CPV 

30200000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, oprogramowania, przedłużenie 

licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup wparcia dla urządzeń sieciowych 

i oprogramowania do wirtualizacji w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizowana w dwóch 

zadaniach częściowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 4.1 i 4.2 do SIWZ, 

odpowiednio dla każdego zadania częściowego. 

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 urządzeń sieciowych i oprogramowania 

Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

48000000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu zabezpieczenia sieci 

komputerowej Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) dostawy przedmiotu zamówienia (urządzeń) do siedziby Zamawiającego, w miejsca 

wskazane, 

b) dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów gwarancyjnych, zawierających 

ogólne postanowienia gwarancyjne producenta dla każdego rodzaju urządzenia stanowiącego 

przedmiot umowy. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę przekazania dokumentów 

gwarancyjnych; 
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c) dostawy oprogramowania, 

d) świadczenia usługi wsparcia posprzedażowego. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie funkcjonalności szyfrowania danych na dyskach 

komputerów przez oprogramowanie klienckie dostarczone w ramach Zintegrowanego 

systemu zabezpieczenia sieci / Waga: 20 

Kryterium jakości - Nazwa: Długość wsparcia posprzedażowego o dodatkowy rok / Waga: 10 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 894 000.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w dniach: 40 

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: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Dostarczony sprzęt musi być nowy i spełniać wymagania obowiązujących przepisów. W 

szczególności musi posiadać oznaczenie „CE”, potwierdzające zgodność sprzętu z przepisami 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2.6.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806). Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi 

dot. całego wyrobu, a nie tylko jego elementów. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Dostawa przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup wparcia dla urządzeń 

sieciowych i oprogramowania do wirtualizacji będących w posiadaniu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkop 

Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

48000000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

II.2.4)Opis zamówienia: 

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia 

do siedziby Zamawiającego: 
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1. przedłużenia wsparcia dla oprogramowania Vmware 

2. przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe typ A 

3. przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe typ B 

4. wsparcia do posiadanych przez zamawiającego przełączników Cisco 4500X 

5. wsparcia do posiadanych przez zamawiającego przełączników Cisco Nexus 5548 

(N5K-C5548UP-FA). 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie licencji oprogramowań antywirusowych typu A i B 

/ Waga: 30 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 257 000.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w dniach: 30 

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: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Wymienione w sekcji II.2.4 oprogramowania i przełączniki są w posiadaniu Zamawiającego. 

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8 ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia należy, na wezwanie Zamawiającego 

złożyć w wyznaczonym przez niego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 
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a) aktualny na dzień złożenia odpis 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 z art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy 

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) 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 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; 

d) 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 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; 

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 przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg 

załącznika Nr 2C do SIWZ; 
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UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej. 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

i) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zadanie nr 1 

a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

minimum jedną dostawę systemu zabezpieczeń sieci komputerowej rozumianego jako 

komplet urządzeń i oprogramowania albo samego oprogramowania, za kwotę minimum 800 

000 PLN brutto. 

b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą status 

certyfikowanego inżyniera z zakresu zarządzania minimum jednym produktem opisanym 

w SOPZ (załącznik Nr 4.1 pkt a-e do SIWZ). 

Zadanie nr 2 

Zamawiający nie konkretyzuje warunków udziału w postępowaniu. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę w.w. warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących: 

a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

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 dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie 

Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) 

– zadanie nr 1. 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

(certyfikowany inżynier oferowanego systemu), wraz z informacjami na temat ich uprawnień 
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lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – 

będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) – zadanie nr 1, 

Dowodami, o których mowa w pkt. a) są: 

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

1. Warunki realizacji umowy określają Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załączniki 

Nr 3.1 i 3.2 do SIWZ. 

2.Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany przez Wykonawcę oraz 

przedstawicieli Komisji powołanej przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia. Wzór 

protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 14 dni licząc od dnia 

dostarczenia tylko prawidłowo wystawionej faktury bądź faktur do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, w wysokości 10 % wartości umowy (brutto) – dotyczy zadania nr 1. 

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: tak 

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: 04/10/2017 

Czas lokalny: 10:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatom 
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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: 04/10/2017 

Czas lokalny: 10:30 

Miejsce:  

Siedziba Zamawiającego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Biuro Zamówień 

Publicznych, Sala konferencyjna 1024, X piętro, część A. 

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: 

1.W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania przez oferowane dostawy wymagań 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga opisu produktów, które mają zostać dostarczone, 

tj. specyfikacji techniczno-funkcjonalnej, którą stanowią np.: opisy techniczne lub inne 

dokumenty zawierające uszczegółowione dane techniczne oferowanego przedmiotu 

zamówienia, pozwalające zweryfikować wszelkie wymagania minimalne zawarte w treści 

SIWZ, z podaniem nazw producenta oraz nazw modelu oraz spełnienia każdego z parametrów 

minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SOPZ stanowiącym 

(odpowiednio) załącznik Nr 4.1 – 4.2 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – 

będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

2.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

25 000 PLN – dla zadania nr 1 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), 

7 000 PLN – dla zadania nr 2 (siedem tysięcy złotych 00/100), 

wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a)Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do 

SIWZ (składany w formie pisemnej), 

b) Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, 

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

d) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę wykonawcy do 

działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa do reprezentacji wykonawcy). 
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, 

które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia (na wezwanie)w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych rozdz. VI ust. 2 lit. a) – b) SIWZ. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia (na wezwanie) dokumentów 

wymienionych w rozdz. VI ust. 2 lit. a) – b) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy. 

10. Informacje dot. wykonawców zagranicznych zawarte są w rozdz. VI ust. 10 SIWZ. 

11. Najpóźniej do 5 dni po ogłoszeniu wyników postępowania wybrany Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu szczegółową wycenę poszczególnych elementów (pozycji) zamówienia 

wg SOPZ – dot. zadań nr 1 i nr 2. 

12. Najpóźniej do 5 dni po ogłoszeniu wyników postępowania wybrany Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu certyfikat inżyniera oferowanego systemu zabezpieczenia sieci 

komputerowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – dot. zadania nr 1. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa 

ustawy. 
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VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

x 

x 

Polska 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. 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 – 

w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień SIWZ, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
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7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy). 

8. 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. 

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

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

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587700 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

24/08/2017 
 

http://www.uzp.gov.pl/kio

