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Dostawy - 578116-2019

06/12/2019    S236    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Wrocław: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

2019/S 236-578116

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Adres pocztowy: pl. Wolności 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-071
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Wąsowicz
E-mail: przetargi@nfm.wroclaw.pl
Tel.: +48 717159769
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-public
zne/zamowienia-publiczne-20-2
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/formularze.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: kultura

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz systemu sterowania oświetleniem scenicznym
dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
Numer referencyjny: FZP.261.PN38.2019

II.1.2) Główny kod CPV

31000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

mailto:przetargi@nfm.wroclaw.pl?subject=TED
http://bip.nfm.wroclaw.pl/
http://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-20-2
https://miniportal.uzp.gov.pl/formularze.aspx
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II.1.4) Krótki opis:

Część nr 1. Dostawa systemu sterowania oświetleniem scenicznym – konsolety,
Część nr 2. Dostawa systemu sterowania oświetleniem scenicznym – suwaki do
konsolety,
Część nr 3. Dostawa sprzętu oświetleniowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do
SIWZ.
Termin dostawy część 1, 2 i 3: zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później jednak niż do
6 tygodni od dnia zawarcia umowy;
Okres gwarancji część 1, 2 i 3: zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krócej niż 24
miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową
dostawę.

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 systemu sterowania oświetleniem scenicznym – konsolety
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31527260
31500000
31530000
44320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, pl. Wolności 1,
50-071 Wrocław, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Główna konsoleta oświetleniowa do oświetlenia live GrandMA3 Light lub
równoważna – 1 komplet o następujących cechach równoważności:
1.1. Komplet zawiera: 1 szt. konsolety przystosowanej do sterowania na żywo
oświetleniem koncertów GrandMA3 Light lub równoważna, 1 szt. monitora
dotykowego, oprogramowania do zdalnego sterowania konsoletą, skrzynią
transportową typu case, akcesoriów.
2. Wyjazdowa konsoleta oświetleniowa live – 1 komplet.
2.1. Komplet zawiera: 1 szt. konsolety wyjazdowej głównej przystosowanej do
sterowania na żywo oświetleniem koncertów GrandMA3 Light lub równoważnej; 1 szt.
konsolety oświetleniowej wyjazdowej zapasowej, backupowej GrandMA3 Command
Wing lub równoważnej w pełni kompatybilnej z pozostałymi dostarczanymi w ramach
zadania konsoletami w zestawie z komputerem PC; minimum 1 szt. monitorem
dotykowym, oprogramowaniem do sterowania konsoletą, skrzynią transportową typu
case dla każdego z urządzeń, panelu przyłączeniowego dmx/Ethernet 2 Port Node
lub równoważnego, akcesoriów zaoferowanych przez producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30.00
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

zakupów

Okres w dniach: 42



6.12.2019 Dostawy - 578116-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:578116-2019:TEXT:PL:HTML 3/9

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:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet:
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nr identyfikacyjny
projektu: POIS.08.01.00-00-1097/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część 1: 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa systemu sterowania oświetleniem scenicznym – suwaki do konsolety
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31527260
31500000
31530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, pl. Wolności 1,
50-071 Wrocław, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Dodatkowe suwaki typu ETC Eos Motorized Fader Wing 20 lub równoważne do
konsolety oświetleniowej ETC Eos Ti – 1 sztuka, o następujących cechach
równoważności:
1.1. Urządzenie typu Fader Wing rozszerzające konsoletę oświetleniową ETC Eos Ti o
dodatkowe suwaki sterujące.
1.2. Urządzenie typu Fader Wing będzie posiadać minimum 20 zmotoryzowanych
suwaków 60 mm i minimum 40 przycisków egzekutorów.
1.3. Urządzenie będzie w 100 % kompatybilne z konsoletą obecnie posiadaną przez
Zamawiającego ETC EOS Ti.
1.4. Możliwość zapisu konfiguracji suwaków na minimum 100 stronach.
1.5. Urządzenie typu Fader Wing ma posiadać kolorowy wyświetlacz wskazujący
aktualną konfigurację faderów zgodnie z oprogramowaniem posiadanej przez
Zamawiającego konsolety ETC Eos Ti.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30.00
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 42
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:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet:
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nr identyfikacyjny
projektu: POIS.08.01.00-00-1097/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część 2: 700,00 PLN (słownie:
siedemset złotych).
3. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa systemu sterowania oświetleniem scenicznym – suwaki do konsolety
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31527260
31500000
31530000
44320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, pl. Wolności 1,
50-071 Wrocław, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Oprawa oświetleniowa typu LED CLS Yara lub równoważne – 1 komplet, o
następujących cechach równoważności:
1.1. Komplet zawiera: 48 szt. opraw oświetleniowych, każda w zestawie z hakiem
quick-rig hook do zawieszania na rurze Ø 50mm, linką zabezpieczającą, przewodem
z wtyczką uniwersalną typu schuko oraz przewodem DMX 5-pin o długości 2 m; 6
sztuk dedykowanych skrzyń transportowych opisane poniżej.
2. Statywy oświetleniowe średniej wysokości – 1 komplet:
2.1. 4 szt. statywów przenośnych Guil FC-03R lub równoważne,
2.2. 4 szt. statywów typu winda Guil ELC 630 z adapterem ADT30 oraz PRL-02 lub
równoważne,
2.3. 1 szt. wózek transportowy na statywy.
3. Regulatory napięcia 63A – 1 komplet:
3.1. 2 sztuki regulatorów mocy PLS PEGASUS FLX DIMMER 12x2,3kW SOCAPEX (RACK)
lub równoważnych,
3.2. 2 sztuki mobilna rozdzielnia zasilania PLS PEGASUS POWER 63/MIX lub
równoważna,
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

3.3. 4 sztuki gotowych przewodów klasy Titanex H07 RN-F 18G2,5 lub
równoważnych,
3.4. 4 sztuki przejściówka,
3.5. 2 sztuki gotowych przewodów 15 metrowych ze złączami 63A/5.
4. Regulator napięcia 230V Agat KRC-31 lub równoważne – 1 komplet.
5. Przewody DMX KLOTZ ze złączami NEUTRIK lub równoważnymi – 1 komplet.
6. Przewody zasilające 16A, 230V przewód TITANEX i gniazdo ABL lub równoważnych
– 1 komplet.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30.00
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

zakupów

Okres w dniach: 42
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:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet:
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nr identyfikacyjny
projektu: POIS.08.01.00-00-1097/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część 3: 5 000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy złotych).
3. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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.
Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Sekcja IV: Procedura

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje z należytą
starannością, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Przez dostawę odpowiadającą swoim
rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć
dostawę:
1.3.a) Odpowiednio dla części nr 1 dostawę systemu sterowania oświetleniem
scenicznym o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto (trzysta pięćdziesiąt
tysięcy zł brutto);
1.3.b) Odpowiednio dla części nr 2 dostawę systemu sterowania oświetleniem
scenicznym o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć
tysięcy zł brutto);
1.3.c) Odpowiednio dla części 3 dostawę sprzętu oświetleniowego o wartości nie
mniejszej niż 190 000,00 PLN brutto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł brutto).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z postanowieniami działu XVIII
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/01/2020
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

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 10:40
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego (Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl.
Wolności 1, POLSKA, IV piętro, sala konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie wszystkich pobranych z platformy ePUAP ofert następuje poprzez użycie
aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego (udostępnianego przez
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

miniPortal po upływie terminu składania ofert).
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt. 7.
2. Podstawy wykluczenia:
a) Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp: z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy
Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 243) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
Zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 498).
3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega wykluczeniu: jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny
wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy;
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
d) Oświadczenie 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 (w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);
f) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z
dokumentu pkt 4b.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
g) W zakresie warunku określonego w rozdz. VII 1.3 SIWZ, Wykonawca dołączy wykaz
dostaw

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
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.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą
elektroniczną 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 ustawy Pzp; w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, Ustawy Pzp 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się:
a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
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:
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