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Polska-Siedlce: Maszyny i sprzęt budowlany
2021/S 149-395991
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
Adres pocztowy: 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 9
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
E-mail: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Tel.: +48 256325879
Faks: +48 256325879
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne-zslp-siedlce
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spedycja drewna, budowa infrastruktury leśnej

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

Nazwa:
Dzierżawa maszyn budowlanych bez operatora
Numer referencyjny: B.270.62.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1) Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa maszyn budowlanych do robót budowlanych, z podziałem na
części (zadania):
zadanie nr 1 – koparka kołowa o wadze min. 14 ton;
zadanie nr 2 – walec stalowy wibracyjny o masie min. 8 ton;
zadanie nr 3 – walec ogumiony (guma/guma) – o masie min. 9 ton;
zadanie nr 4 – ciągnik z beczką o pojemności min. 8 000 l.
2) Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis
wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został
odpowiednio w załączniku nr 6.
3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren województwa mazowieckiego.
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:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43260000 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren województwa mazowieckiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zdanie nr 1
Koparka kołowa – o wadze min 14 ton.
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca przekaże maszyny/pojazdy będące przedmiotem zamówienia w dzierżawę
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Maszyny/pojazdy dzierżawione przez
Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
Praca sprzętu odbywać się będzie w trudnych warunkach przy budowie dróg leśnych i innych elementów
infrastruktury. W związku z powyższym podczas pracy sprzętu należy spodziewać się podmokłego terenu,
trudności z dojazdami, braku możliwości zawracania, utrudnionego manewrowania sprzętem.
W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy, jest on zobowiązany podstawić jednostkę
zastępczą w czasie nie dłuższym niż określony w Formularzu ofertowym od zaistnienia awarii wynajmowanej
jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w
SWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania.
Realizacja zamówienia zadania nr 1-4 polega na przekazaniu w dzierżawę na okres 15 miesięcy od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tj. daty faktycznego przekazania sprawnego technicznie pojazdu/
maszyny Zamawiającemu. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie odpowiedzialny za serwis oraz
naprawy usterek sprzętu powstałe w skutek normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, oraz
poniesie wszelkie koszty związane z zarządzaniem maszyną/pojazdem (np. naprawy; przeglądy techniczne,
serwisowe – w tym wymiana filtrów i płynów eksploatacyjnych, w związku taką koniecznością stwierdzoną
podczas przeglądu, ubezpieczenie). Po stronie Zamawiającego przez czas trwania dzierżawy jest zapewnienie
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maszynie podstawowych płynów eksploatacyjnych, według potrzeb. Operatorem maszyn będą pracownicy
Zamawiającego, posiadający wymagane prawem uprawnienia. Maszyny/pojazd będą wykorzystywane do
pracy przy budowie dróg zleconych do wykonania Zamawiającemu na terenie województwa mazowieckiego.
Wykonawca przetransportuje przedmiot dzierżawy na swój koszt w miejsce wskazanego przez Zamawiającego,
na terenie województwa mazowieckiego. Wykonawca na swój koszt odbierze przedmiot dzierżawy po
zakończeniu umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie województwa mazowieckiego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43312400 Walce drogowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren województwa mazowieckiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 2
Walec stalowy – wibracyjny, o masie min. 8 ton.
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca przekaże maszyny/pojazdy będące przedmiotem zamówienia w dzierżawę
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Maszyny/pojazdy dzierżawione przez
Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
Praca sprzętu odbywać się będzie w trudnych warunkach przy budowie dróg leśnych i innych elementów
infrastruktury. W związku z powyższym podczas pracy sprzętu należy spodziewać się podmokłego terenu,
trudności z dojazdami, braku możliwości zawracania, utrudnionego manewrowania sprzętem.
W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy, jest on zobowiązany podstawić jednostkę
zastępczą w czasie nie dłuższym niż określony w Formularzu ofertowym od zaistnienia awarii wynajmowanej
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jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w
SWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania.
Realizacja zamówienia zadania nr 1-4 polega na przekazaniu w dzierżawę na okres 15 miesięcy od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tj. daty faktycznego przekazania sprawnego technicznie pojazdu/
maszyny Zamawiającemu. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie odpowiedzialny za serwis oraz
naprawy usterek sprzętu powstałe w skutek normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, oraz
poniesie wszelkie koszty związane z zarządzaniem maszyną/pojazdem (np. naprawy; przeglądy techniczne,
serwisowe – w tym wymiana filtrów i płynów eksploatacyjnych, w związku taką koniecznością stwierdzoną
podczas przeglądu, ubezpieczenie). Po stronie Zamawiającego przez czas trwania dzierżawy jest zapewnienie
maszynie podstawowych płynów eksploatacyjnych, według potrzeb. Operatorem maszyn będą pracownicy
Zamawiającego, posiadający wymagane prawem uprawnienia. Maszyny/pojazd będą wykorzystywane do
pracy przy budowie dróg zleconych do wykonania Zamawiającemu na terenie województwa mazowieckiego.
Wykonawca przetransportuje przedmiot dzierżawy na swój koszt w miejsce wskazanego przez Zamawiającego,
na terenie województwa mazowieckiego. Wykonawca na swój koszt odbierze przedmiot dzierżawy po
zakończeniu umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie województwa mazowieckiego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43312400 Walce drogowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren województwa mazowieckiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zadanie nr 3
Walec ogumiony - (guma/guma) – o masie min. 9 ton.
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca przekaże maszyny/pojazdy będące przedmiotem zamówienia w dzierżawę
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Maszyny/pojazdy dzierżawione przez
Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
Praca sprzętu odbywać się będzie w trudnych warunkach przy budowie dróg leśnych i innych elementów
infrastruktury. W związku z powyższym podczas pracy sprzętu należy spodziewać się podmokłego terenu,
trudności z dojazdami, braku możliwości zawracania, utrudnionego manewrowania sprzętem.
W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy, jest on zobowiązany podstawić jednostkę
zastępczą w czasie nie dłuższym niż określony w Formularzu ofertowym od zaistnienia awarii wynajmowanej
jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w
SWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania.
Realizacja zamówienia zadania nr 1-4 polega na przekazaniu w dzierżawę na okres 15 miesięcy od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tj. daty faktycznego przekazania sprawnego technicznie pojazdu/
maszyny Zamawiającemu. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie odpowiedzialny za serwis oraz
naprawy usterek sprzętu powstałe w skutek normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, oraz
poniesie wszelkie koszty związane z zarządzaniem maszyną/pojazdem (np. naprawy; przeglądy techniczne,
serwisowe – w tym wymiana filtrów i płynów eksploatacyjnych, w związku taką koniecznością stwierdzoną
podczas przeglądu, ubezpieczenie). Po stronie Zamawiającego przez czas trwania dzierżawy jest zapewnienie
maszynie podstawowych płynów eksploatacyjnych, według potrzeb. Operatorem maszyn będą pracownicy
Zamawiającego, posiadający wymagane prawem uprawnienia. Maszyny/pojazd będą wykorzystywane do
pracy przy budowie dróg zleconych do wykonania Zamawiającemu na terenie województwa mazowieckiego.
Wykonawca przetransportuje przedmiot dzierżawy na swój koszt w miejsce wskazanego przez Zamawiającego,
na terenie województwa mazowieckiego. Wykonawca na swój koszt odbierze przedmiot dzierżawy po
zakończeniu umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie województwa mazowieckiego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 4
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren województwa mazowieckiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 4
Ciągnik z beczką o pojemności min. 8 000 l .
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca przekaże maszyny/pojazdy będące przedmiotem zamówienia w dzierżawę
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Maszyny/pojazdy dzierżawione przez
Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
Praca sprzętu odbywać się będzie w trudnych warunkach przy budowie dróg leśnych i innych elementów
infrastruktury. W związku z powyższym podczas pracy sprzętu należy spodziewać się podmokłego terenu,
trudności z dojazdami, braku możliwości zawracania, utrudnionego manewrowania sprzętem.
W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy, jest on zobowiązany podstawić jednostkę
zastępczą w czasie nie dłuższym niż określony w Formularzu ofertowym od zaistnienia awarii wynajmowanej
jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w
SWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania.
Realizacja zamówienia zadania nr 1-4 polega na przekazaniu w dzierżawę na okres 15 miesięcy od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego tj. daty faktycznego przekazania sprawnego technicznie pojazdu/
maszyny Zamawiającemu. Wykonawca w czasie trwania umowy będzie odpowiedzialny za serwis oraz
naprawy usterek sprzętu powstałe w skutek normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, oraz
poniesie wszelkie koszty związane z zarządzaniem maszyną/pojazdem (np. naprawy; przeglądy techniczne,
serwisowe – w tym wymiana filtrów i płynów eksploatacyjnych, w związku taką koniecznością stwierdzoną
podczas przeglądu, ubezpieczenie). Po stronie Zamawiającego przez czas trwania dzierżawy jest zapewnienie
maszynie podstawowych płynów eksploatacyjnych, według potrzeb. Operatorem maszyn będą pracownicy
Zamawiającego, posiadający wymagane prawem uprawnienia. Maszyny/pojazd będą wykorzystywane do
pracy przy budowie dróg zleconych do wykonania Zamawiającemu na terenie województwa mazowieckiego.
Wykonawca przetransportuje przedmiot dzierżawy na swój koszt w miejsce wskazanego przez Zamawiającego,
na terenie województwa mazowieckiego. Wykonawca na swój koszt odbierze przedmiot dzierżawy po
zakończeniu umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie województwa mazowieckiego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

7/9

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30
000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 zł) oddzielnie dla zadań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
Uwaga: W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać
ubezpieczenie na kwotę o łącznej wartości nie mniejszej niż suma kwoty wskazanej powyżej dla każdego
zadania (części zamówienia) i liczby zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie):
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 1 usługę polegającą na usługach dzierżawy lub wynajmu maszyn budowlanych/ pojazdów
budowlanych, na kwotę brutto odrębnie dla każdego zadania nie mniejszą niż:
zadanie nr 1: 30 000,00 zł
zadanie nr 2: 30 000,00 zł
zadanie nr 3: 50 000,00 zł
zadanie nr 4: 50 000,00 zł
b) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego dla zadania nr 1-4, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje:
co najmniej 1 maszyną budowlaną/pojazdem (opisana dla każdego zadania).

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2021
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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
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
14.3. W przypadku awarii elektronicznego systemu używanego do otwarcia ofert, która powoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie
po usunięciu awarii. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na miniportalu ofert.
14.4. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. 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, przysługuje
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odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.1 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.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
16.6. 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021

Elektronicznie

przez
Agnieszk podpisany
Agnieszka Kordys
2021.08.04
a Kordys Data:
10:11:38 +02'00'
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