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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68524-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Wyposażenie parków i placów zabaw
2021/S 028-068524
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
E-mail: bzp@nowysacz.pl
Tel.: +48 184486600
Faks: +48 184437863
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.malopolska.pl/nowysacz
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
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:
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie przestrzeni – dostawa elementów
rekreacyjno-sportowych
Numer referencyjny: BZP.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
43325000 Wyposażenie parków i placów zabaw

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu” w zakresie dostawy elementów rekreacyjno-sportowych jako elementów zagospodarowania terenu
parku.
2. Zamawiający dzieli zamówienie na części, zwane dalej „Zadaniami” tj.:
2.1. zadanie I – dostawa elementów rekreacyjnych;
2.2. zadanie II – dostawa elementów zagospodarowania terenu;
2.3. zadanie III – dostawa elementów sceny mobilnej;
2.4. zadanie IV – dostawa elementów ochronnych;
2.5. zadanie V – dostawa tabliczek informacyjnych.
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„specyfikacją”.
4. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformy zakupowej, dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz. Wszelkie informacje
dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej zostały opisane w specyfikacji.

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 elementów rekreacyjnych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
37410000 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu” w zakresie dostawy elementów rekreacyjno-sportowych jako elementów zagospodarowania terenu
parku.
2. Część I (zadanie I) obejmuje dostawę elementów rekreacyjnych – stoły do tenisa (6 sztuk).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów przedmiotowych, tj. informacji producenta (kart katalogowych)
świadczących o wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanego towaru.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa elementów zagospodarowania terenu
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu” w zakresie dostawy elementów rekreacyjno-sportowych jako elementów zagospodarowania terenu
parku.
2. Część II (zadanie II) obejmuje dostawę elementów zagospodarowania terenu – zestawu składającego się z 1
sztuki stołu składanego oraz 2 sztuk ławek składanych (40 zestawów).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda dokumentów przedmiotowych, tj. informacji producenta (karty katalogowe) świadczących o
wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanego towaru.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa elementów sceny mobilnej
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44212000 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu” w zakresie dostawy elementów rekreacyjno-sportowych jako elementów zagospodarowania terenu
parku.
2. Część III (zadanie III) obejmuje dostawę sceny mobilnej (1 sztuka) wraz z osłoną kabli (50 mb).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda dokumentów przedmiotowych, tj. informacji producenta (karty katalogowe) świadczących o
wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanego towaru

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Dostawa elementów ochronnych
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928310 Ogrodzenia ochronne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu” w zakresie dostawy elementów rekreacyjno-sportowych jako elementów zagospodarowania terenu
parku.
2. Część IV (zadanie IV) obejmuje dostawę elementów ochronnych – barierek ochronnych lekkich (90 sztuk)
oraz barierek ochronnych ciężkich (20 sztuk).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda dokumentów przedmiotowych, tj. informacji producenta (karty katalogowe) świadczących o
wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanego towaru.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa tabliczek informacyjnych
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44423400 Znaki i podobne elementy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. małopolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu” w zakresie dostawy elementów rekreacyjno-sportowych jako elementów zagospodarowania terenu
parku.
2. Część V (zadanie V) obejmuje dostawę tabliczek informacyjnych (40 sztuk).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do
specyfikacji.
2. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

Sekcja IV: Procedura
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2021
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: 26/04/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Otwarcie ofert na
platformie zakupowej dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. W związku z powyższym Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na
dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt 3
6. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, stanowiący
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
b) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. informacje producenta (karty katalogowe) świadczące o
wymaganych przez Zamawiającego parametrach oferowanego towaru (dotyczy zadania I, zadania II, zadania III
oraz zadania IV).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 6 lit. b wraz z
ofertą lub będą one niekompletne, Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do ich uzupełnienia.
8. Wszelkie informacje dotyczące formy przekazania dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt 4 i 6
zawarte są w specyfikacji.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podst. art. 257 ustawy.
10. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w specyfikacji.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem
zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
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