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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214777-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza
2017/S 107-214777
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowakowska
Tel.: +48 225543626
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Faks: +48 225543605
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dzp.uw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii
ul. Banacha 2C
Warszawa
02-097
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
Tel.: +48 225543625
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Faks: +48 225543605
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Podmiot prawa publicznego
I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6.
Numer referencyjny: CeNT-361-22/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
38500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW:
Część I: fluorymetr do pomiaru DNA
Część II: wytrząsarka vortex
Część III: termomikser –aparat do suchej inkubacji oraz wytrząsania prób
Część IV: wirówka laboratoryjna
Część V: zestaw do elektroforezy z wyposażeniem
Część VI: waga analityczna
Część VII: komora laminarna
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://
dzp.uw.edu.pl

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:
Fluorymetr do pomiaru DNA
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW,
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.,
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wytrząsarka vortex
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38436000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW,
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ,
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Termomikser –aparat do suchej inkubacji oraz wytrząsania prób
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42943000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW,
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ,
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wirówka laboratoryjna
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42931000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW,
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ,
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do elektroforezy z wyposażeniem
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW,
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ,
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Waga analityczna
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38311100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ,
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dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Komora laminarna
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW,
ul Banacha 2 C
02-097 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nowych
Technologii UW
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ,
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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.2.12)

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

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego – http://
dzp.uw.edu.pl,podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez
zastrzeżeń)dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz
dokonywać potrąceń.
6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2017
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii
ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa
budynek A, IV piętro, pokój 4110.
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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.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą. Wysokość wadium podano w
SIWZ.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście, faksem, za pośrednictwem
posłańca,za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe
(Dz.U.2012poz. 1529 z późn. zm.) lub skan pisma przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030
z późn.zm.), przy spełnieniu wymogów określonych w SIWZ.
4. Odwołania i wszelką korespondencję związaną z odwołaniem przekazuje się wyłącznie w formie pisemnej
osobiście, faksem za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.).
5. Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami SIWZ, odbywa się osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo
pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.).
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail), każda ze Stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w SIWZ, przed upływem wymaganego
terminu.
8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW Nr 82 z
dnia 7.11.2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku)
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW (http://
monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3903/M.2016.387.Zarz.82.pdf).
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9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt telefoniczny
wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji
związanych z prowadzonym postępowaniem.
11. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z
art. 39 ustawy.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy.
13. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowanych urządzeń
wszystkich wymaganych parametrów. W tabeli formularza Wykonawca poda informacje dotyczące oferowanych
urządzeń: nazwę firmy producenta urządzeń oraz oznaczenia identyfikacyjne określające oferowane urządzenia
w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym markę, typ, model urządzeń (jeśli występują). W
przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanych urządzeń, oferta, jako
nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI 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 ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

07/06/2017
S107
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11

Dz.U./S S107
07/06/2017
214777-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 11

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.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 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.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje
uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2017
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