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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568033-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2020/S 230-568033

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Siwy-Pachulska
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu 
Tel.:  +48 814662900
Faks:  +48 814662901
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowej oraz sieciowych urządzeń typu Firewall do zabezpieczenia sieci 
teleinformatycznej na potrzeby systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej – 2 cz...
Numer referencyjny: DZ.381.UE-2/20

II.1.2) Główny kod CPV
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48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowej oraz sieciowych urządzeń typu 
Firewall do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej na potrzeby systemu biletu elektronicznego komunikacji 
aglomeracyjnej w podziale na 2 części (zadania) – (części I i II).

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:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, ul. Nałączowska 14

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakup i dostawa:
1.1. Oprogramowania do backupu i HA dla infrastruktury serwerowej zamawiającego zgodnie z opisem 
zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia- dotyczy części I – 1 komplet.
1.2. Oprogramowania do backupu stacji roboczych – 100 licencji – 1 komplet.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POPW.02.01.00-06-002/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, ul. Nałączowska 14

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakup i dostawa:
1.1. Sieciowego urządzenia typu Firewall – 2 sztuki.
1.2. Urządzenia typu Sandbox – 1 sztuka.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POPW.02.01.00-06-002/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:
1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 i .1.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych 
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
6.1. Dotyczy części I: wykazania, że wykonawca posiada 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 
00/100) środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert.
6.2. Dotyczy części II: wykazania, że wykonawca posiada 105 000,00 PLN (słownie: sto pięć tysięcy złotych 
00/100) środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert.
6.3. Dotyczy części II: wykazania, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 
000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wartości w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 
publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów, wówczas należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie 
średni kurs NBP.
Natomiast w przypadku braku przeliczenia przez wykonawcę innej waluty niż PLN na PLN, zamawiający 
dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym 
zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu NBP nie opublikował 
średnich kursów, wówczas zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Uwaga: Wykonawca składając ofertę na dwie części przedmiotowego zamówienia musi wykazać zdolność 
finansową odpowiadającą zsumowanej wartości opisów zawartych w pkt 6.1–6.2.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:
1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane (wg załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
1.2. Załączyć dowody określające czy te dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1. zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
w zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:
4.1. 1 dostawy z wdrożeniem oprogramowania do backupu i HA zarządzanego za pośrednictwem systemu 
centralnego zarządzania o wartości co najmniej 110 000,00 PLN brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 
00/100) – dotyczy części I;
4.2. 1 dostawy z wdrożeniem systemu zapór sieciowych (dwóch urządzeń pracujących w klastrze o wydajności 
minimum 20 Gbps ruchu poddawanego inspekcji przez mechanizmy zapory sieciowej każde) o wartości co 
najmniej 125 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części II;
4.3. 1 dostawy systemu typu Sandbox (urządzenie pozwalające na skanowanie w ruchu rzeczywistym min. 200 
plików na godzinę, posiadające minimum 2 środowiska wirtualne) o wartości co najmniej 110 000,00 PLN brutto 
(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części II;
5. Wykonawca składając ofertę na dwie części przedmiotowego zamówienia musi wykazać zdolność techniczną 
odpowiadającą zsumowanej wartości opisów zawartych w pkt 4.1–4.3.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
1.1. 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) – dotyczy części Il;
1.2. 10 500,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – dotyczy części II.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
Zamawiający informuje, że regulowanie płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane 
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawiera: załącznik nr 7a do SIWZ – Wzór umowy – dotyczy 
części I, załącznik nr 7b do SIWZ – Wzór umowy – dotyczy części II.

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.1.8) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 086-205385

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/01/2021
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: 07/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2021 r. o godz. 
10.15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.
Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Szczegółowe informacje określone zostały określone w SIWZ po pkt 11.2.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 
24 ust. 5 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość“ dostępnego w ramach platformy do
przeprowadzenia postępowań na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ.
5. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o 
których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) odnoszących się do wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i 14, z wyłączeniem 
przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 14 została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. d oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.
9. Wykonawca zobligowany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (należy sporządzić 
wg zał. nr 6 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. informacji, która zawiera w szczególności firmy oraz adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 
https: //platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin.
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5.
11. Zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa Pzp.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
13. Szczegółowe wymagania określone w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
1.2. Odwołanie.
1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2.2. 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.
1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
1.2.4. 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.
1.2.5. 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 Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.2.4 i 1.2.5 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.
1.3. Skarga do sądu.
1.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
1.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego.
1.3.3. Skargę wnosi się 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
1.3.4. 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.
1.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2020
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