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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Służba Wywiadu Wojskowego
00-909 Warszawa 60
Warszawa
00-909
Polska
Osoba do kontaktów: al. Niepodległości 243, Warszawa
Tel.:  +48 261832352
E-mail: sww.zamowienia@ron.mil.pl 
Faks:  +48 261832352
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sww.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.sww.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
Numer referencyjny: SWW/ZP-1/BFL/2018

II.1.2) Główny kod CPV
35811300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego”.
1) Zadanie ofertowe nr 1 – zakup i dostawa ubrania ochronnego w liczbie 150 kompletów.
2) Zadanie ofertowe nr 2 – zakup i dostawa munduru polowego wzór 2010 w liczbie 150 kompletów.
3) Zadanie ofertowe nr 3 – zakup i dostawa munduru polowego letniego wzór 2010 w liczbie 150 kompletów.

mailto:sww.zamowienia@ron.mil.pl
http://www.sww.gov.pl
http://www.bip.sww.gov.pl
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4) Zadanie ofertowe nr 4 – zakup i dostawa trzewików zimowych w liczbie 150 par.
5) Zadanie ofertowe nr 5 – zakup i dostawa trzewików letnich w liczbie 150 par.
Zadanie ofertowe nr 6 – zakup i dostawa trzewików ćwiczebnych tropikalnych wzór 2010 w liczbie 150 par.
Zadanie ofertowe nr 7 – zakup i dostawa karimaty w liczbie 200 sztuk.
Zadanie ofertowe nr 8 – zakup i dostawa śpiwora w liczbie 200 sztuk.
Zadanie ofertowe nr 9 – zakup i dostawa zasobnika piechoty górskiej w liczbie 100 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 4-11 do SIWZ;

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:
Zakup i dostawa ubrania ochronnego w liczbie 150 kompletów.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35811300
35812000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 1 – zakup i dostawa ubrania ochronnego w liczbie 150 kompletów. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa munduru polowego wzór 2010 w liczbie 150 kompletów.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35811300
35812000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 2 – zakup i dostawa munduru polowego wzór 2010 w liczbie 150 kompletów. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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:
Zakup i dostawa munduru polowego letniego wzór 2010 w liczbie 150 kompletów.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35811300
35812000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 3 – zakup i dostawa munduru polowego letniego wzór 2010 w liczbie 150 kompletów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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:
Zakup i dostawa trzewików zimowych w liczbie 150 par.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18832000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 4 – zakup i dostawa trzewików zimowych w liczbie 150 par. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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:
Zakup i dostawa trzewików letnich w liczbie 150 par.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18832000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 5 – zakup i dostawa trzewików letnich w liczbie 150 par. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach



6 / 12

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:
Zakup i dostawa trzewików ćwiczebnych tropikalnych wzór 2010 w liczbie 150 par.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18832000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 6 – zakup i dostawa trzewików ćwiczebnych tropikalnych wzór 2010 w liczbie 150 par.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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:
Zakup i dostawa karimaty w liczbie 200 sztuk.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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39532000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 7 – zakup i dostawa karimaty w liczbie 200 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony jest w załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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:
Zakup i dostawa śpiwora w liczbie 200 sztuk.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39522540

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 8 – zakup i dostawa śpiwora w liczbie 200 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określony jest w załączniku nr 11 do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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:
Zakup i dostawa zasobnika piechoty górskiej w liczbie 100 sztuk.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18939000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243
02-009 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie ofertowe nr 9 – zakup i dostawa zasobnika piechoty górskiej w liczbie 100 sztuk. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 12 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2018
Koniec: 31/07/2018
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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej i tym samym wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2018
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



10 / 12

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: 15/05/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
Służba Wywiadu Wojskowego
al. Niepodległości 243, Warszawa
– w sali przy Biurze Przepustek.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium na realizację przedmiotu zamówienia wynosi:
1) Zadanie ofertowe nr 1 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
2) Zadanie ofertowe nr 2 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100);
3) Zadanie ofertowe nr 3 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100);
4) Zadanie ofertowe nr 4 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100);
5) Zadanie ofertowe nr 5 – 700,00 zł (słownie: siedemset złote 00/100);
6) Zadanie ofertowe nr 6 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100);
7) Zadanie ofertowe nr 7 – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);
8) Zadanie ofertowe nr 8 – 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100);
9) Zadanie ofertowe nr 9 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w NBP o/W-wa nr 43101010100055391391200000. Dowód wniesienia wadium w
pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie nr SWW/ZP-1/
BFL/2018” i należy załączyć go do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych
w ppkt 4 oryginał dokumentu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5
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pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Gwarancja lub poręczenie, o których mowa w pkt. 4, musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie musi zawierać następujące
elementy:
1) nazwa Wykonawcy i jego siedziba (adres),
2) nazwa Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwa Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, w tym Zamawiający nie
zaakceptuje gwarancji lub poręczenia zawierającego m. in. zastrzeżenie, ze wezwanie do zapłaty musi zostać
złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta umowy, który potwierdzi,
ze podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do
składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta. Gwarant może weryfikować podpisy Beneficjenta
w jego banku, ale we własnym zakresie. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych
elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze Wykonawca nie
wniósł wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: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. Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

