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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614583-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Ochrona środowiska
2019/S 248-614583

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Firlika 20
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Jasnowska st. specjalista ds. zamówień publicznych
E-mail: dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 914305236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Wzgórza Moryńskie PLH320055,
Jezioro Stolsko PLH320063, Las Baniewicki PLH320064, Wiązogóra PLH320066, Jezioro Dobropolskie PLH3
Numer referencyjny: ZP.261.54.2019.DJ.199

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
http://szczecin.rdos.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Wzgórza Moryńskie PLH320055, Jezioro Stolsko PLH320063, Las Baniewicki PLH320064, Wiązogóra
PLH320066, Jezioro Dobropolskie PLH320070, Karsibórz Świdwiński PLH320043, Mieszkowicka Dabrowa
PLH320051, Torfowisko Poradz PLH320065, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.:
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II,
działanie 2.4 Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020.

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:
Wzgórza Moryńskie PLH320055
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Wzgórza Moryńskie PLH320055

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 15 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zoologa lub zoologa specjalizującego się w herpetologii / Waga: 15
%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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
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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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 300,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jezioro Stolsko PLH320063
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Jezioro Stolsko PLH320063

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 10 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.2.12) 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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 000,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Las Baniewicki PLH320064
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Las Baniewicki PLH320064

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 10 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.2.12) 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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 000,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wiązogóra PLH320066
Część nr: 4
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Wiązogóra PLH320066

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych z uwzglednieniem siedlisk torfowiskowych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 10 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.2.12) 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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 000,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jezioro Dobropolskie PLH320070
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Jezioro Dobropolskie PLH320070

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 15 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zoologa lub zoologa specjalizującego się w herpetologii / Waga: 15
%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.2.12) 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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 200,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Karsibórz Świdwiński PLH320043
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Karsibórz Świdwiński PLH320043

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
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Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych z uwzględnieniem siedlisk torfowiskowych / Waga: 15 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 15 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zoologa lub zoologa specjalizującego się w teriologii (teriolog/
mammolog) / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zoologa specjalizującego się w zakresie entomologii / Waga: 10 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.2.12) 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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 300,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mieszkowicka Dabrowa PLH320051
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Mieszkowicka Dabrowa PLH320051

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zoologa specjalizującego się w entomologii / Waga: 15 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 15 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
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.2.12) 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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 700,00 PLN brutto

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Torfowisko Poradz PLH320065
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Torfowisko Poradz PLH320065

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk
przyrodniczych z uwzględnieniem siedlisk torfowiskowych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie osoby specjalizującej się w zakresie wodnych siedlisk
przyrodniczych / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie koordynatora / Waga: 10 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach



Dz.U./S S248
24/12/2019
614583-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 11

24/12/2019 S248
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 11

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:
Nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
(PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1 000,00 PLN brutto

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Za wykonanie przedmiotu umowy:
1) za etap I – wstępny oraz etap II – moduł A (łącznie) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
2) za etap II – moduł B, w wysokości 55 % wynagrodzenia brutto,
3) za etap II – moduł C, w wysokości 35 % wynagrodzenia brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, w tym wynagrodzenie
za przeniesienie majątkowych praw autorskich.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w 3 częściach, tj.:
1) za etap I – wstępny oraz etap II – moduł A (łącznie),
2) za etap II – moduł B,
3) za etap II – moduł C,
Na podstawie faktury, każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury za każdą z 3 ww. części.

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



Dz.U./S S248
24/12/2019
614583-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 11

24/12/2019 S248
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11

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: 27/01/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego: RDOŚ, ul. Firlika 20, Szczecin, POLSKA, I piętro, pokój nr 106. Otwarcie ofert
następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPotalu 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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania
czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust.
8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania
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czynności przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust.
8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 – w terminie 5 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 opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 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 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, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
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) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z...

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019


