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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190494-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2020/S 081-190494

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5250009275
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Szczęsna
E-mail: zamowienia@bsskancelaria.pl 
Tel.:  +48 222411714
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ifpan.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ifpan.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut naukowo-badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i badania

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej oraz materiałów do badań wraz z instalacją i szkoleniem
Numer referencyjny: ZP/8/IFPAN/2020/LS

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@bsskancelaria.pl
http://www.ifpan.edu.pl
http://www.ifpan.edu.pl
http://www.ifpan.edu.pl/przetargi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej
temperaturze i polu magnetycznym wraz z instalacją i szkoleniem (zadanie 1) oraz dostawa materiałów
niezbędnych do prowadzenia badań magnetotransportu topologicznych nanoprzyrządów (zadanie 2) –
służących do realizacji zadań w ramach projektu pt. Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i
Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, szczegółowe
określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym
ogłoszeniem na stronie Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
31140000
31630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej
temperaturze i polu magnetycznym wraz z instalacją i szkoleniem (zadanie 1) oraz dostawa materiałów
niezbędnych do prowadzenia badań magnetotransportu topologicznych nanoprzyrządów (zadanie 2) –
służących do realizacji zadań w ramach projektu pt. Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i
Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
3. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę
zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub
pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane
rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych
lub je przewyższać.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować cały przedmiot
zamówienia.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12. Zamawiającym jest Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, NIP:
525-000-92-75; REGON: P-000326061.
Adres strony internetowej Zamawiającego:
http://www.ifpan.edu.pl
Postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi pełnomocnik Zamawiającego:
Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa, POLSKA.
Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji:
al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa, POLSKA, tel.: +48 222411714, e-mail:
zamowienia@bsskancelaria.pl 
Godziny pracy biura: 9.00–17.00.
13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu:
a) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /IFPAN/Przetargi, znajdującej się na platformie ePUAP
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bsskancelaria.pl 
14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, szczegółowe
określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym
ogłoszeniem na stronie Zamawiającego.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 245
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:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój, oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
działanie 4.3. Międzynarodowe agendy badawcze w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia
Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

http://www.ifpan.edu.pl
mailto:zamowienia@bsskancelaria.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@bsskancelaria.pl
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. W pkt II.2.7 Ogłoszenie wskazano termin w dniach, jednakże prawidłowy wymagany termin wykonania
zamówienia zgodnie z SIWZ wynosi: 35 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej
SIWZ, w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

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 określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku udziału w tym zakresie na podstawie JEDZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku udziału w tym zakresie na podstawie JEDZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
— dwie dostawy systemu do szerokopasmowej Globalnej Spektroskopii Fal Spinowych (GSWS) do
wykonywania badań w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto
każda z nich.
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający
dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje
ww. informacje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu; spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) Oświadczenie Wykonawcy – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, wypełniony w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ (wzór JEDZ – załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw wykonanych 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 spełniania
warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;
b) dowodów potwierdzających, że dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
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którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są w
SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy.
2. Zmiany umowy zostały określone przez Zamawiającego w §8 załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy.
3. §11 załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, określa regulacje dot. COVID-19.

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: 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: 28/05/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Pełnomocnika Zamawiającego znajdującym się pod adresem: al. Wojska
Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy Pzp.
4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
5. Dokumenty składane z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania
braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także oświadczenie JEDZ dotyczące także
tego podmiotu (podpisane przez ten podmiot),
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 SIWZ, jeśli
Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego (w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
8. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z odpowiednim formularzem asortymentowo-
cenowym. Do oferty należy dołączyć oświadczenie JEDZ,
2) dokument, z którego wynika uprawnienie do podpisania oferty, pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz pozostałe
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w SIWZ.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (formularz do komunikacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@bsskancelaria.pl 
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Ofertę należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego: IFPAN/Przetargi, znajdującą się
na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na
miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje są
w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 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.
b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 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.
e. Terminy wniesienia odwołania:
1) 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 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
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3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 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 przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5) szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp;
6) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu;
7) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188
ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020
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