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30/09/2017    S188    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   

Polska-Warszawa: Kalendarze 

2017/S 188-384667 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
Warszawa 
02-673 
Polska 
Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts 
E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl 
Faks: +48 224590201 
Kod NUTS: PL91 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.nfosigw.gov.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne 
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 
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Środowisko 

Sekcja II: Przedmiot 

mailto:Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl?subject=TED
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne
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II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 

Zakup kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW na 2018 rok. 

Numer referencyjny: DDZ/34/2017 
II.1.2)Główny kod CPV 
30199792 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok. 

Zamówienie zostało podzielone na trzy Części, tj.: 

Część 1 – Kalendarze jednodzielne 

Część 2 – Kalendarze książkowe 

Część 3 – Kalendarze książkowe o podwyższonym standardzie 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio dla każdej Części w 
Części III SIWZ. Kod CPV – dodatkowy przedmiot 79810000-5 – usługi drukarskie. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 120 000.00 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: 

Zakup kalendarzy jednodzielnych 

Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30199792 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL91 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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W Części 1 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk oraz 
konfekcjonowanie w pojedyncze opakowania, opakowania zbiorcze i dostawa do siedziby 
Zamawiającego, 1 000 egz. kalendarzy jednodzielnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III – 1 SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50.00 
Cena - Waga: 50.00 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 25 
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: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-
0401/16-00. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie zaoferowanym 
przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 25 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 600 PLN (słownie: sześćset złotych). Wadium 
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział 
Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Zakup kalendarzy książkowych 

Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30199792 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL91 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Warszawa. 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

W Części 2 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, w tym łamanie i korekta 
treści wkładki tematycznej, druk oraz konfekcjonowanie w opakowania zbiorcze 

i dostawa do siedziby Zamawiającego, 1 000 egz. kalendarzy książkowych. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III-2 SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50.00 
Cena - Waga: 50.00 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 30 
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: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-
0401/16-00. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie zaoferowanym 
przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK 
Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Zakup kalendarzy książkowych o podwyższonym standardzie 

Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30199792 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL91 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  



DDZ/34/2017 5 

Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

W Części 3 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, w tym łamanie i korekta 
treści wkładki tematycznej, druk oraz konfekcjonowanie w pojedyncze opakowania 

i opakowania zbiorcze, dostawa do siedziby Zamawiającego, 200 egz. kalendarzy książkowych 
o podwyższonym standardzie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III – 3 SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50.00 
Cena - Waga: 50.00 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 35 
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: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-
0401/16-00. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie zaoferowanym 
przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 35 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych). 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK 
Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. 

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:  
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Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z 29.1.2004 Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp 

2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. 1 powyżej, z 
uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (zgodny z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE). 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć: 

5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 
14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

5.2. 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

5.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; 
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5.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

5.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 
716). 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Ciąg dalszy – Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 184, 1618 i 1634), z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

3.1. zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt. III.1.1)5.1. ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
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2) w III.1.1)5.4. – III.1.1)5.6. ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

3.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których 
mowa powyżej w pkt. 3.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 

3.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt. III.1.1)5.1 ogłoszenia składa dokument, o którym mowa w pkt. 
III.1.2)3.1 ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby; 

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1.1) powyżej oraz 3.1.2)a) powyżej, lub zastępujące 
je dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 i 3.3 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa 
w pkt. 3.1.2)b) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 3.2. powyżej, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 
podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. III.1.1)1. ogłoszenia, musi wykazać każdy z 
Wykonawców. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

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: 08/11/2017 
Czas lokalny: 11:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2018 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 08/11/2017 
Czas lokalny: 11:30 
Miejsce:  

Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, pokój 212 /budynek 1. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. 

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: 
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1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1)4. ogłoszenia, w pkt III.1.1)5.1. – 
III.1.1)5.7. ogłoszenia albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2)2 
ogłoszenia, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.1.2)1. ogłoszenia, muszą być 
złożone przez każdego z tych Wykonawców. 

2. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, dokumentów składanych wraz z ofertą 
oraz wymaganych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 
i pkt. 24.6 IDW, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej 
„drogą elektroniczną” (mailem). 

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Elżbieta Adamaszek-Watts – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30; nr faksu 

+48 22 45 90 201, e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl 

4. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 6. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587706 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie: 

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony pkt. 24. 2 IDW, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

mailto:Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl?subject=TED
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
wobec postanowień SIWZ; 

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec 
czynności innych niż określone w pkt a) i b). 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587706 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
27/09/2017 
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