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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255056-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2018/S 112-255056

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
Warszawa
01-044
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ciechanowski
Tel.:  +48 223152200
E-mail: zamowienia@cppc.gov.pl 
Faks:  +48 223152202
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cppc.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.cppc.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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach Działania 8.3, 8.4 i 7 Osi POIG, kontroli w realizacji w
ramach I, II i III Osi POPC oraz wizyt monitoringowych w ramach III Osi POPC
Numer referencyjny: ZP/3/2018

II.1.2) Główny kod CPV
79313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowienia@cppc.gov.pl
www.cppc.gov.pl
www.cppc.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach Działania 8.3, 8.4 i 7 Osi
POIG, kontroli w realizacji w ramach I, II i III Osi POPC oraz wizyt monitoringowych w ramach III Osi POPC.
Postępowanie prowadzone jest w częściach:
Część I - usługa przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach 7 Osi i Działań 8.3, 8.4 POIG.
Część II - usługa przeprowadzenia kontroli w ramach I, II i III osi POPC.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 107 081.25 PLN

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:
Kontrola trwałości w ramach 7 Osi i Działań 8.3, 8.4 POIG
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cała Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia kontroli trwałości w ramach 7 Osi i Działań 8.3, 8.4 POIG oraz wypełnienie programu
kontroli, list kontrolnych, przygotowanie Informacji Pokontrolnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu
kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Kontrole mogą być realizowane w trybie planowym oraz doraźnym.
Przewidywana liczba kontroli:
2018 – 55 szt.
2019 – 35 szt.
2020 - 30 szt.
Suma: 120 szt. kontroli trwałości.
Szczegóły zostały określone w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób dedykowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 796 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: POPC.04.01.01-IZ.00-00-002/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zgodnie z art 92 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania jeżeli nie zostaną mu przyznane środki z budżetu UE, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przeprowadzenia kontroli w ramach I, II i III osi POPC
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cała Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia kontroli w ramach I, II i III osi POPC, wizyt monitoringowych oraz wypełnienie
programu kontroli, list kontrolnych, protokołów z oględzin, przygotowanie Informacji Pokontrolnej zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kontrole mogą być
realizowane w trybie planowym oraz doraźnym.
Przewidywana liczba kontroli:
2018 – 69
2019 – 53
2020 - 30
Suma: 152.
Przewidywana liczba wizyt monitoringowych:
2018 –15
2019 –15
2020 - 15
Suma: 45.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób dedykowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 160 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 17/11/2020
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: POPC.04.01.01-IZ.00-00-002/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zgodnie z art 92 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania jeżeli nie zostaną mu przyznane środki z budżetu UE, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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:
1. Zamawiający wykluczy z Wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie z art.
24 ust 1 pkt 12-23.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie z
art. 24 ust 5 pkt 1) tj.: 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 z dnia 15.5.2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.
615) oraz wykluczy z postępowania Wykonawców z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie z art. 24
ust 5 pkt 8) tj. Wykonawcę który naruszył obowiązki płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełnionego w zakresie i
w sposób wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wobec
Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wobec Wykonawcy
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp;
5) oświadczenia 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;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej;
8) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).
Szczegółowe wymogi określone są w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że:
1. (dotyczy część 1 i 2) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi (3 umowy) polegające
na niezależnej od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznej lub audycie zewnętrznym
projektu/-ów w zakresie finansowo- księgowym oraz poprawności procedur zakupowych, dla których ustalono
reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 120
000,00 PLN.
2. będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdzie
każda z osób spełnia następujące wymagania:
1) część 1:
a) co najmniej ośmioma osobami z doświadczeniem polegającym na przeprowadzeniu co najmniej 5 kontroli
lub audytów zewnętrznych projektów, dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych
wydatków;
b) co najmniej czterema osobami posiadającymi minimum 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w
obszarze budowy oraz konfiguracji serwerów, macierzy, routerów, switchy, systemów operacyjnych, systemów
wirtualizacji, relacyjnych baz danych, e-usług oraz budowy i funkcjonowania sieci szerokopasmowych.
2) część 2:
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a) co najmniej ośmioma osobami z doświadczeniem polegającym na przeprowadzeniu co najmniej 5 kontroli
lub audytów zewnętrznych projektów, dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych
wydatków;
b) co najmniej czterema osobami posiadającymi minimum 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w
obszarze budowy oraz konfiguracji serwerów, macierzy, routerów, switchy, systemów operacyjnych, systemów
wirtualizacji, relacyjnych baz danych, e-usług oraz budowy i funkcjonowania sieci szerokopasmowych.
c) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami biegłego rewidenta z doświadczeniem polegającym na
przeprowadzeniu co najmniej 5 kontroli lub audytów zewnętrznych projektów, dla których ustalono reguły
uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków (obligatoryjny udział w kontroli projektu realizowanego w I osi
POPC w zakresie instrumentów finansowych).
Zamawiający dopuszcza możliwość spełniania przez jedną osobę kilku z wyżej wymienionych wymagań, z tym
że w trakcie realizacji umowy każdorazowo w skład zespołu kontrolującego muszą wchodzić przynajmniej dwie
osoby ze strony Wykonawcy, pełniące odpowiednio funkcje kierownika oraz członka zespołu kontrolującego, w
tym jedna posiadająca doświadczenie opisane w lit. b). Wymaganie udziału jednej opisanej w lit. c) nie dotyczy
kontroli projektów realizowanych w ramach III osi POPC.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na obie części objęte zamówieniem, zobowiązany jest wykazać dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odrębnie dla każdej części tj. te same osoby nie mogą się
powtarzać.
Ocena będzie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Szczegółowe wymogi zostały określone w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogów w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; Wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.- Wzór stanowiący Załącznik nr 5a oraz Załącznik nr 5b do SIWZ;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

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: 23/07/2018
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

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: 23/07/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego:. Warszawa, ul. Spokojna 13A.

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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany
wnieść wadium:
a) dla Części I w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
b) dla Części II w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
a) Pieniądzu na rachunek bankowy,
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancjach bankowych,
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).
2. Zamawiający zgodnie z art 92 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania jeżeli nie zostaną mu przyznane środki z budżetu UE, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Wymóg złożenia JEDZ dotyczy:
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składa każdy z
Wykonawców (konsorcjantów);
b) podmiotów trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów
trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie JEDZ winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia
podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny spełniający wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie.
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed
udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany
do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wynikającym z treści SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w
szczególności przedstawiając [załączając do oferty] w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy określającego:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6. Szczegółowy opis i wymogi dotyczące zamówienia oraz zasady składania ofert określone zostały w SIWZ
zamieszczonej na stronie internetowej CPPC.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w zyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. 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 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
Przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. 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 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

www.uzp.gov.pl/kio
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13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania.
14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2018

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

