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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563196-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Środki usuwające oblodzenia
2021/S 213-563196
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 200
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Stangret
E-mail: e.stangret@airport.gdansk.pl
Tel.: +48 583481154
Faks: +48 583452283
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 200
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Stangret
E-mail: e.stangret@airport.gdansk.pl
Tel.: +48 583481154
Faks: +48 583452283
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)

Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

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

Nazwa:
"Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy
2021/2022"

II.1.2)

Główny kod CPV
24951310 Środki usuwające oblodzenia

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych, określających warunki dotyczące zamówień
publicznych na dostawę ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon
zimowy 2021/2022, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy w okresie obowiązywania umów ramowych.
Postępowanie zostało podzielone na dwie następujące części:
- część nr 1 postępowania: zawarcie umowy ramowej na dostawy dla Zamawiającego PLG i dla Zamawiającego
PLM ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych, tj. płynu do odladzania
nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu w ilościach nie większych niż 1 120 000
kg łącznie,
- część nr 2 postępowania: zawarcie umowy ramowej na dostawy dla Zamawiającego PLG ekologicznych
środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych tj. granulatu do odladzania nawierzchni
lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu w ilościach nie większych niż 400 000 kg.

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:
Płyn do odladzania nawierzchni lotniskowych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24951310 Środki usuwające oblodzenia

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 1 postępowania: zawarcie umowy ramowej na dostawy dla Zamawiającego PLG i dla Zamawiającego
PLM ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych, tj. płynu do odladzania
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nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu w ilościach nie większych niż 1 120 000
kg łącznie.
Warunki dotyczące dostawy ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych są opisane w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia.
Płyn musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, w rozumieniu art. 105 ust. 2
ustawy Pzp, lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub dokument równoważny,
np. certyfikat normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1435 (Aerospace Material Specifications)
określony dla aktualnie obowiązującej wersji tej normy tj. AMS 1435D (obowiązująca od dnia 02.11.2018 r.) lub
spełniać wymagania normy równoważnej – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument wydany dla
oferowanego środka potwierdzający spełnianie ww. normy.
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
Początek: 02/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punków przyznanych w ramach
jedynego kryterium: Cena. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą określoną w Rozdziale XIV
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Granulat do odladzania nawierzchni lotniskowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24951310 Środki usuwające oblodzenia

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Część nr 2 postępowania: zawarcie umowy ramowej na dostawy dla Zamawiającego PLG ekologicznych
środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych tj. granulatu do odladzania nawierzchni
lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu w ilościach nie większych niż 400 000 kg.
Warunki dotyczące dostawy ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych są opisane w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia.
Granulat musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust.
2 ustawy Pzp lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub dokument równoważny,
np. certyfikat normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1431 (Aerospace Material Specifications)
określony dla aktualnie obowiązującej wersji tej normy tj. 1431E (obowiązująca od dnia 24.10.2018 r.) lub
spełniać wymagania normy równoważnej - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument wydany dla
oferowanego środka potwierdzającego spełnianie ww. normy.
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
Początek: 02/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punków przyznanych w ramach
jedynego kryterium: Cena. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą określoną w Rozdziale XIV
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zawarcie umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji finansowej - posiadają
środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej:
a) dla Części nr 1 postępowania: 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
b) dla Części nr 2 postępowania: 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
W przypadku, gdy Wykonawca składa Oferty na obie Części zamówienia, to wystarczające będzie wykazanie
w zakresie sytuacji finansowej - posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
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środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie niższej, niż określona w rozdziale
V ust. 2 pkt 2) lit. a) lub b) SWZ (w zależności od części postępowania, której dotyczy oferta), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zawarcie umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia – wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) dla Części nr 1 postępowania: co najmniej jedną dostawę ekologicznych środków chemicznych do
odladzania nawierzchni lotniskowych w zakresie płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego
na bazie mrówczanu potasu za kwotę netto minimum 1.000.000 PLN (słownie: milion złotych).
b) dla Części nr 2 postępowania: co najmniej jedną dostawę ekologicznych środków chemicznych do
odladzania nawierzchni lotniskowych w zakresie granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych
produkowanego na bazie mrówczanu sodu za kwotę netto minimum 1.000.000 PLN (słownie: milion złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
wykazu dostaw, które zostały wykonane nie wcześniej niż 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 spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 1) lit. a) lub b) SWZ (w zależności
od części postępowania, której dotyczy oferta), wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania,
miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w
celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, a oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:
- dla Części 1 postępowania 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
- dla Części 2 postępowania 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp).
Zamawiający nie żąda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a (dla Części nr 1) i Załącznik
nr 2b dla (Części nr 2) do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie co najmniej dwóch
odrębnych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie, chyba że SWZ stanowi
inaczej. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a (dla Części nr 1) i Załącznik
nr 2b dla (Części nr 2) do Specyfikacji Warunków 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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

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: 07/12/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,
80-298 Gdańsk, w sali konferencyjnej na parterze budynku - przy pomocy platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art.
108 ust. 1 ustawy pzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
4) 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) jeżeli jest to niezbędne - 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:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
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przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3 ppkt 1)-5), dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego
oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z
działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] PZP
1. Odwołanie wnosi się:
1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2)w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a)5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2)5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa
albo przekracza progi unijne;
2)5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest
mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 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 albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia
o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b)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;
3)miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b)zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021
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