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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361650-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Staszów: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 158-361650

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Piłsudskiego 7
Staszów
28-200
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Drogosz
Tel.:  +48 158642765
E-mail: powiat@staszowski.eu 
Faks:  +48 158642211
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.staszowski.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.staszowski.eu
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Numer referencyjny: IZ-IV.IZ.272.9.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:powiat@staszowski.eu
www.staszowski.eu
www.staszowski.eu
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz
obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”, polegających
na wykonaniu trzynastu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.

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
45311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Powiatu Staszowskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz
obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”, polegających
na wykonaniu trzynastu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.
Przy określaniu ceny obejmującej przedmiotowe zamówienie należy uwzględnić informacje zawarte w „Opisie
przedmiotu zamówienia” oraz dane wynikające z przeprowadzonej wizji w terenie.
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
a) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace fizyczną na placu budowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że
b) pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.).
c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż
10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
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pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie punktem 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości
określonej w projekcie umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji
wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola
może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższe wymogi dotyczą również
Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Przedmiary robót - Załącznik nr 1a do SIWZ
3. Projekt budowlany - Załącznik nr 1b do SIWZ
4. STWiORB - Załącznik nr 1c do SIWZ
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. III
Opisu Przedmiotu Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:
09.33.12.00-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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:
RPSW.03.01.00-26-0079/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017,
poz. 1579 z póz zm.). 2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu
Określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy, dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert,
a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) przedłożenia zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
c) przedłożenia zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
d) przedłożenia odpisu 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają
warunki udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami
zdolnymi
Do wykonania zamówienia tj.: dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na
realizację zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności - elektrycznej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie
z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. zm.) lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające
im: - ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. Zamawiający
wymaga aby Wykonawca podsiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na: wykonaniu w okresie ostatnich
5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach
użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (brutto) Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza, aby wykaz o którym mowa w rozdziale
XIII SIWZ dotyczył dostaw wykonywanych w okresie dłuższym niż 3 lata, tj. w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga – Wykonawcy
mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w zakresie robót
budowlanych. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono
SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ. Do upływu terminu składania ofert:
Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ każdy wykonawca jest
zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że: — wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
przez zamawiającego, — wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Oświadczenie składane jest w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej: JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonym 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. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny
JEDZ w formie elektronicznej. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

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
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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: 27/09/2018
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: 27/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7, sala konferencyjna Informacje o
osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie
terminu do ich składania, z tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Przed
otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, przeznaczoną na realizacje zamówienia

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:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.staszowski.eu
Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7,
kancelaria - pokój 15.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy
00/100), wniesionym na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

www.staszowski.eu
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Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy:
Zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 144) oraz określone w wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przeprowadzał przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu
technicznego.
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena – 60 %;
Czas usunięcia awarii – 20 %
Gwarantowana minimalna wydajność panelu fotowoltaicznego w 25 roku (wynikająca z karty katalogowej
dostępnej na stronie producenta) - 20 %
Informacje dotyczące:
— Wykonawcy, polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp,
— Wykonawcy, wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne),
— udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zawarto w SIWZ
— Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp),
— Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w rozdziale XIII SIWZ,
— Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia (art. 22d ust.2 ustawy Pzp).
Zamówienie Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPSW.03.01.00-26-0079/17-00
o dofinansowanie Projektu RPSW.03.01.00-26-0079/17 pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp 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.
• wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa UZP.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu i udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł 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.
5. 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 (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. 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:
www.staszowski.eu
7. Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 5) i 6) 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

http://www.uzp.gov.pl
www.staszowski.eu
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9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
10. 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.
11. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba
wydaje postanowienie.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych od art. 179 do art. 198g.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2018

http://www.uzp.gov.pl

