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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401413-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Niepołomice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2019/S 163-401413
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
„Wodociągi Niepołomice” Spółka z o.o.
ul. Droga Królewska 27
Niepołomice
32-005
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Sendor
Tel.: +48 122812423
E-mail: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl
Faks: +48 122812423
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi-niepolomice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wodociagi-niepolomice.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://e-propublico.pl/

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.
Numer referencyjny: ZP.WN.271.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r., zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 z późn. zm.) dla potrzeb
Wodociągów Niepołomice.
Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera załącznik do SIWZ.
Prognozowane zużycie energii [kWh] w okresie 2 lat wynosi 13 047 280 kWh
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 2 lat w poszczególnych grupach taryfowych wynosi:
1. C11 - 796 190 kWh
2. C12b - 37 180 kWh
3. C21 - 726 960 kWh
4. C22A - 206 318 kWh
5. B23 - 9 689 466 kWh
6. C23 - 1 591 166 kWh
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
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Niepołomice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 z późn. zm.) dla potrzeb Wodociągów Niepołomice.
Szczegółowy wykaz punktów poboru zwiera załącznik do SIWZ.
Prognozowane zużycie energii [kWh] w okresie 2 lat wynosi 13 047 280 kWh
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 2 lat w poszczególnych grupach taryfowych wynosi:
1. C11 - 796 190 kWh
2. C12b - 37 180 kWh
3. C21 - 726 960 kWh
4. C22A - 206 318 kWh
5. B23 - 9 689 466 kWh
6. C23 - 1 591 166 kWh
Wartość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego
zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu.
Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość zakupu energii są wyłącznie wartościami
szacunkowymi.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik do SIWZ) stanowiące integralną
część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uwaga:
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Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania sprzedaży zużytej energii w zakresie tych samych grup
taryfowych poszczególnych PPE rozliczanych w tych samych okresach jedną fakturą VAT wraz z załącznikiem
przedstawiającym szczegółowe rozliczenie dla PPE każdego oddzielnie.
Zamawiający aktualnie realizuje kilka inwestycji, których zakończenie planuje na lata 2020-2021, a które mogą
mieć istotny wpływ na wzrost poboru energii.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadził stosowne zapisy do umowy dopuszczające jej zmianę w
trakcie realizacji, zastosował opcję zwiększenia poboru ilości energii wraz ze zwiększeniem wartości umowy na
poziomie do 40 %. Wykonawcy, którzy przystąpią do złożenia oferty zobligowani będą do zabezpieczenia ilości
energii na poziomie podstawowym oraz opcją.
Zamawiający dopuszcza także zmniejszenie zużycia ilości energii elektrycznej do 10 % oraz jej wartości w
przypadku okoliczności przewidzianych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
Wszelkie zmiany przewidziane na etapie realizacji umowy zawiera projekt umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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: tak
Opis opcji:
Prognozowane zużycie energii [kWh] w okresie 2 lat wynosi 13 047 280 kWh i jest to podstawowa szacunkowa
ilość energii
Zamawiający aktualnie realizuje kilka inwestycji, których zakończenie planuje na lata 2020-2021, a które mogą
mieć istotny wpływ na wzrost poboru energii.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadził stosowne zapisy do umowy dopuszczające jej zmianę w
trakcie realizacji, zastosował opcję zwiększenia poboru ilości energii wraz ze zwiększeniem wartości umowy na
poziomie do 40 %. Wykonawcy, którzy przystąpią do złożenia oferty zobligowani będą do zabezpieczenia ilości
energii na poziomie podstawowym oraz opcją.
Zamawiający dopuszcza także zmniejszenie zużycia ilości energii elektrycznej do 10 % oraz jej wartości w
przypadku okoliczności przewidzianych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
Wszelkie zmiany przewidziane na etapie realizacji umowy zawiera projekt umowy. (załącznik do SIWZ)
Przewiduje się istotne zmiany na etapie realizacji umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach związanych:
a) ze zwiększeniem ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 do projektu umowy w
zakresie nie większym niż 15 %. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio
do pierwotnej części zamówienia i według tych samych cen/stawek rozliczeniowych. Zmiana umowy nastąpi
poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy,
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b) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do projektu umowy
w zakresie nie większym niż 15 % w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi
oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu,
c) ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej do 40 % lub zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej do 10
% z zachowaniem tych samych cen/stawek rozliczeniowych z oferty i umowy,
d) zmianą: zwiększeniem wartości umowy do 40 % za całość przedmiotu zamówienia (cena ofertowa) lub
zmniejszeniem wartości umowy do 10 % za całość przedmiotu zamówienia (cena ofertowa) w związku z
zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt a), b), c) i d) jeśli zajdzie taka konieczność.
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi że posiada aktualną koncesję (w
oryginale lub kopii aktualnej koncesji poświadczonej za zgodność z oryginałem) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w
postępowaniu.określone przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów i
oświadczeń wskazanych w SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez
wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów i oświadczeń
wskazanych w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza zobowiązany będzie do potwierdzenia, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony po dostarczeniu do Zamawiającego
aktualnego na dzień składania ofert (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w postaci
elektronicznej) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków. Ocena na zasadzie spełnia/
nie spełnia.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Do oferty (wraz z formularzem cenowym), w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień
składania ofert: jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oraz pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika) Z uwagi na ograniczenia
techniczne w ilości znaków możliwych do wpisania w ogłoszeniu, szczegółowe informacje w zakresie warunków
udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.9.2019 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w formach
wskazanych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na okres związania ofertą tj. 60 dni.
W przedmiotowym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia dokonywane będą w walucie PLN zgodnie z zapisami projektu umowy, który stanowi załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego zawrzeć porozumienie w drodze umowy cywilno-prawnej regulujące ich
współpracę oraz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art.
94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki
cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Pozostałe warunki opisane w SIWZ.
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr Zamówienia Publiczne, ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice,
POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczne otwarcie ofert przy udziale komisji
Otwarcie ofert poprzez uruchomienie Platformy działającej pod adresem: https://e-ProPublico.pl/ na którą
wpłyną oferty w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami w SIWZ.
Wskazana w SIWZ platforma dedykowania jest do Wykonawców w celu składania ofert. Niezbędne jest
zapoznanie się Wykonawców z instrukcją korzystania z platformy.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty, w celu wstępnego wykazania
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualny na dzień składania ofert: jednolity europejski dokument zamówienia w formie elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ. W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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), następnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, Informację z Krajowego Rejestru
Karnego, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostateczne
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; zaś w przypadku podmiotów
zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument, dokument potwierdzający
niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków, Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji
wykonawcy, Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje odnośnie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz dokumentów
wymaganych w celu spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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:
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1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została
przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając ich do przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
5. Pozostałe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w dziale VI ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019
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