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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366071-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Projektory wideo
2017/S 179-366071

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Opera Wrocławska
000278942
Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.:  +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl 
Faks:  +48 7137508852
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Opera Wrocławska
000278942
ul. Świdnicka 35
Wrocław
50-066
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska
Tel.:  +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

mailto:sekretariat@opera.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
mailto:sekretariat@opera.wroclaw.pl
www.opera.wroclaw.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Wrocławskiej oraz prace instalatorskie.
Numer referencyjny: ZP/PN/27/2017

II.1.2) Główny kod CPV
38652120

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji spektakli Opery Wrocławskiej
oraz prace instalatorskie, która została podzielona na dwa odrębne części, i tak;
1.1. Część 1: Dostawa projektorów multimedialnych i obiektywów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
która obejmuje dostawa i uruchomienie 4 kompletów projektorów multimedialnych wraz z zainstalowanym
kompletem lamp, lampami zapasowymi, skrzyniami transportowymi i zainstalowanymi obiektywami
zmiennoogniskowymi zapewniającymi współczynnik projekcji w zakresie 1.8-2.6:1 HD zgodnie ze szczegółową
specyfikacją techniczna zawartą w Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
1.2. Część 2:Dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania projekcją i interakcji obejmuje realizację
dostaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia systemu sterowania projekcją i interakcją szczegółowa
specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III.

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:
Dostawa projektorów multimedialnych i obiektywów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38652120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35,50-066 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektorów multimedialnych dla Opery Wrocławskiej w ramach której
Wykonawca zobligowany jest do:
a. dostawa i uruchomienie 4 kompletów projektorów multimedialnych wraz z zainstalowanym kompletem
lamp, lampami zapasowymi, skrzyniami transportowymi i zainstalowanymi obiektywami zmiennoogniskowymi
zapewniającymi współczynnik projekcji w zakresie 1.8-2.6:1 HD, które posiadają następujące parametry:
i. Jasność świecenia min.:13 500 lumenów
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ii. Kontrast min.: 2500:1
iii. Technologia wyświetlania: 3-chip 0.95"
iv. Rozdzielczość natywna matrycy min.: Full HD 1920x1080
v. minimalny zakres przesuwania obiektywu: min .+/- 120 % w pionie oraz min .+/- 40 % w poziomie
vi. Możliwość pracy 24/7.
vii. System szybkiej wymiany bez rozkręcania
viii. Kontrola jasności obrazu: wbudowany shutter sterowany sygnałem DMX 512
ix. Automatyczna kontrola jasności, kontrola mocy świecenia lampy,
x. Lampa: System wielolampowy. Max moc jednej lampy min 450W
xi. Waga max.: 25kg
xii. Wymiary max: 561 x 500 x 259mm
xiii. W komplecie z obiektywem szerokokątnym o ogniskowej max. 0.67:1
xiv. Możliwość sterowania poprzez przeglądarkę www.
xv. W komplecie obiektyw typu zoom o parametrach optycznych 1.8-2.6:1 HD
xvi. W komplecie lampy zapasowe.
b. Dostawa 4 sztuk obiektywów dodatkowych szerokokątnych zapewniającymi współczynnik projekcji w
zakresie 0.67:1 HD, który będzie:
i. Odpowiedni dla projektora wskazanego w lit. a oraz będzie
ii. stałoogniskowy,
iii. szerokokątny o parametrach optycznych 0,67:1 HD
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje
okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne
konfiguracje, rozruchy, testy.
3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.
4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia,
oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we
wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego na
zasadach i warunkach określonych wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ. Wykonawca wraz z
dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim a w przypadku dołączenia
dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Waga projektora / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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: POIS.08.01.00-002/16,: „Poprawa warunków prowadzenia działalności
kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania projekcją i interakcji.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.2. Część 2:Dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania projekcją i interakcji obejmuje realizację
dostaw urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia systemu sterowania projekcją i interakcją, w ramach
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1.2.1. dostawy i uruchomienia 4 sztuk komputerów z oprogramowaniem do projekcji wideo w pełni
kompatybilnego z posiadanym przez Operę Wrocławską oprogramowaniem firmy Coolux Pandoras Box w
wersji 6.0
1.2.2. dostawy i uruchomienia oprogramowania zarządzającego systemem komputerów do projekcji wideo w
pełni kompatybilnego z posiadanym przez Operę Wrocławską oprogramowaniem firmy Coolux Pandoras Box
1.2.3. dostawy i uruchomienia oprogramowania do interakcji w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Operę
Wrocławską oprogramowaniem firmy Coolux Pandoras Box w wersji 6.0
1.2.4. dostawy 1000 mb. przewodu ethernetowego kategorii UTP 6e
1.2.5. dostawy i uruchomienia 2 sztuk elektronicznych urządzeń rozdzielających sygnał Ethernet (switch)
1.2.6. dostawy 1 kompletu kamery o rozdzielczości 4K wraz z dodatkowym akumulatorem, statywem i torbą
transportową
1.2.7. dostawy i uruchomienia 1 sztuki komputera z oprogramowaniem do wizualizacji oświetlenia scenicznego
z licencją na użytkowanie w okresie 5 lat, zgodnie z wymaganiami producenta licencji
1.2.8. dostawy i uruchomienie 5 sztuk kamer podczerwieni na potrzeby systemu interakcji
1.2.9. dostawy 10 sztuk znaczników pozycji na potrzeby systemu interakcji
1.2.10. dostawy i uruchomienia 3 sztuk elektronicznych urządzeń rozdzielających sygnał ethernet z funkcją
POE
1.2.11. wykonani szkolenia od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób)
dotyczące obsługi systemu wideo i interakcji, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/
operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego programu do wizualizacji oświetlenia scenicznego– co najmniej
3 sesje po 3 dni po 5 – 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie z programowania musi
być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację/ certyfikat wystawioną przez producenta
oprogramowania. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1
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dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na
czas szkolenia.
— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia
2. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym
przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Sprzęt oświetleniowy będących przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2016 roku) i nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych
podzespołów i materiałów.
5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi parametrów
oczekiwanych przez Zamawiającego znajduje się w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowe warunki w zakresie realizacji przedmiotu umowy zostały wskazane W Rozdziale II SIWZ – Wzór
umowy. Wzór umowy został sporządzony dla każdej części oddzielnie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-002/16, Poprawa warunków prowadzenia działalności
kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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 stawia szczególnych wymagań w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów
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potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z
odrębnych przepisów- Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że spełnia następujący warunek: posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych ) na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Dla części 2:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że spełnia następujący warunek: posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ) na jedno i wszystkie
zdarzenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda: przedłożenia dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełniania opisanego powyzej warunku sytuacji
ekonomicznej.
Sytuacja ekonomiczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniana
łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1:
Wykonawca wykaże dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwa ) zamówienia polegające
na dostawie polegające na jednorazowej dostawie i uruchomieniu systemu projekcji, bądź modernizacji lub/i
rozbudowie instalacji systemów projekcji, każda o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Dla części 2:
Wykonawca wykaże dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 (jedną) zamówienia polegające na dostawie
polegające na jednorazowej dostawie i uruchomieniu systemu projekcji, bądź modernizacji lub/i rozbudowie
instalacji systemów projekcji, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia ww. faktu Zamawiający będzie żądał przedstawienia wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie,
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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;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory umów stanowiące Rozdział II:
Część 1: Dostawa projektorów multimedialnych i obiektywów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Część 2: Dostawa wraz z uruchomieniem systemu sterowania projekcją i interakcji
Realizacja zadania nastąpi zgodnie z warunkami szczegółowo wskazanymi we wzorze umowy dla każdej z
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

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: 23/10/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, pok. 547.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
O udzielenie zamówienia odpowiednio na część 1 i część 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt.12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust 1 pkt 8.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
dokumentów, o których mowa w w par. 5 pkt 1,2,3,5,6,7,9,10 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcyw postępowaniu o udzielenie zamówienia
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o którym mowa powyżej nalezy przedstawić dokumenty, o których mowa w par. 7 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości odpowiednio dla
Części 1: 16 000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty wg
średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium;
Części 2: 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych i 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego
kursu NBP z dnia wniesienia wadium;
Wadium może być wniesione w:
a. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. I o/ Wrocław rachunku dla Podmiotów krajowych
35 1020 5226 0000 6102 0368 6466 z podaniem tytułu: Wadium w przetargu nieograniczonym na „Dostawa
projektorów multimedialnych oraz systemu zarządzania projekcją i interakcji.” i znaku postępowania ZP/
PN/27/2017 oraz nr części której dotyczy wadium
b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze. zm.).
Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, w szczególności w zakresie pełnego wykazu dokumentów, formy
ich wnoszenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną 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 ust. 8; w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, 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 ust. 8 Ustawy Pzp.
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: 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 ust. 8, Ustawy Pzp 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 ust. 8 Ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się:
a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia;
b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp – 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:
a) 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;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 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; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

