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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a
Kraków
31-111
Polska
Osoba do kontaktów: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
Tel.:  +48 124227044
E-mail: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 
Faks:  +48 124220174
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwm.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
Inny rodzaj: Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność o charakterze wydawniczym, edukacyjnym i popularnonaukowym w zakresie
ochrony dorobku polskiej muzyki klasycznej

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa druku, oprawy i dostawy książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych - druk z diapozytywów i
plików pdf
Numer referencyjny: ZZP.261.28.2018

II.1.2) Główny kod CPV
79800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku, oprawy i dostawy książek, wydawnictw nutowych i pomocy
szkolnych – druk z diapozytywów i plików pdf.
a) Zadanie 1 – Publikacje nutowe i podręczniki - druk z diapozytywów i plików pdf.
b) Zadanie 2 – Publikacje nutowe i pomoce szkolne - druk z plików pdf.
c) Zadanie 3 - Książka w oprawie miękkiej szyto - klejonej ze skrzydełkami.

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:
Publikacje nutowe i podręczniki - druk z diapozytywów i plików pdf.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku, oprawy i dostawy książek, wydawnictw nutowych i pomocy
szkolnych – druk z diapozytywów i plików pdf. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z
załączniku nr 2 do SIWZ, w załączniku 3.1 do 3.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 15
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
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 15 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego plików.



3 / 9

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). Forma,
termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Publikacje nutowe i pomoce szkolne - druk z plików pdf.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku, oprawy i dostawy książek, wydawnictw nutowych i pomocy
szkolnych – druk z diapozytywów i plików pdf. Szczegółowy opis przedmiotu zamóiwienia znajduje się z
załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załącznikach 3.1.-.3.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
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
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego plików.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100).
Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ksiązka w oprawie miekkiej szyto - klejonej ze skrzydełkami.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79820000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku, oprawy i dostawy książek, wydawnictw nutowych i pomocy
szkolnych – druk z diapozytywów i plików pdf. Szczegółowy opis przedmiotu zamóiwienia znajduje się z
załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załącznikach 3.1.-.3.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
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
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego plików.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100). Forma, termin i
miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w 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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
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3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3.2. 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
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3.3. 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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3.2. 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
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3.3. 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. W zakresie zadania nr 1 – Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że wykonał należycie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równie wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej trzy (3) usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. druk z
diapozytywów, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
a) wartość każdej wykonywanej usługi wynosiła minimum 10 000,00 zł
b) objętość książki lub publikacji nutowej wynosiła co najmniej 50 stron
UWAGA! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku zamówień, które są
wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej
usługi, na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie zostało zrealizowane – w zakresie
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zadania nr 1 - na kwotę minimum 10 000,00 zł brutto, a objętość książki lub publikacji nutowej w ramach tego
zamówienia wynosiła co najmniej 50 stron - w każdej z wykazanych usług.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
2.2. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej
lub zawodowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z dowodami
potwierdzającymi, że ujęte w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr
8 do SIWZ), jeśli dotyczy.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
3.2. 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
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3.3. 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.

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:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy określone są w załączniku nr 6 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp, Zamawiający wyznacza termin składania ofert krótszy niż termin określony w
ust.2, nie krótszy niż 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.
Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu przedmiotowego
postępowania i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie
terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania wykonania usługi druku na zaplanowane
działania promocyjne, w tym premiery.Z uwagi na prace redakcyjne Zamawiający nie mógł wszcząć niniejszego
postępowania w terminie pozwalającym na zastosowanie 40 dniowego terminu składania ofert.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: 13/08/2018
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

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: 13/08/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a 31-111 Kraków

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:
Dotyczy sekcji III pkt. 1.3. niniejszego ogłoszenia
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, 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, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:
3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
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4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1)
ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1.3.1 i/lub 1.3.2
i/lub 1.3.3 SIWZ wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. 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 w ofercie JEDZ dotyczący tych podmiotów.
7. Jednocześnie, zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale VII pkt.. 2.2. – 2.9. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp.
Dotyczy sekcji IV pkt. 2.6 niniejszego ogłoszenia:
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość przeprowadzenia procedury o
której mowa w art. 24aa ustawy pzp tj.Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy oferta Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 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.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 3 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.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2018


