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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329687-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2022/S 117-329687

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Januszowicka 48
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-135
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Piosik
E-mail: pp@wroc.wiw.gov.pl 
Tel.:  +48 3677016
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wroc.wiw.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://wroc.wiw.gov.pl/?p=704
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Weterynaria

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu do badań ASF
Numer referencyjny: WIWgsp.272.04.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu do badań ASF na potrzeby laboratorium 
Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej, wyszczególnionego poniżej, z podziałem na 6 części zwanych dalej Pakietami. 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ 
oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych na dowolną ilość Pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawców na 
całość asortymentu w danym pakiecie. Każda z części będzie rozpatrywana osobno.

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:
Pakiet 1. Autoklaw parowy, przelotowy do laboratorium BSL3.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 1. Autoklaw parowy, przelotowy do laboratorium BSL3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz 
z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40%
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2. PCR.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 2. PCR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy 
stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40%
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3. Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych.
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 3. Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik 
nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40%
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4. Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
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Pakiet 4. Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami 
określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40%
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5. Homogenizator automatyczny do tkanek.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 5. Homogenizator automatyczny do tkanek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami 
określają: Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40%
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6. Urządzenie do dekontaminacji.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, 53-135 
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 6. Urządzenie do dekontaminacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określają: 
Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 
nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 60%
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40%
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) w zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej dwie dostawy autoklawów, każda o łącznej wartości nie mniejszej niż 
250 000,00 zł brutto;
2) w zakresie Pakietu nr 2 – co najmniej dwie dostawy urządzeń PCR, każda o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 80 000,00 zł brutto;
3) w zakresie Pakietu nr 3 – co najmniej dwie dostawy komór laminarnych, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 30 000,00 zł brutto;
4) w zakresie Pakietu nr 4 – co najmniej dwie dostawy aparatów do izolacji, każda o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
5) w zakresie Pakietu nr 5 – co najmniej dwie dostawy homogenizatorów, każda o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 35 000,00 zł brutto;
6) w zakresie Pakietu nr 6 – co najmniej dwie dostawy urządzeń do dekontaminacji, każda o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku di treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym w ww. wzorze.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 10:00
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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: 16/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Elektronicznie za pośrednictwem platformy miniPortal oraz ePUAP.
Informacje z otwarcia ofert dostępne będą pod adresem: https://wroc.wiw.gov.pl/?p=704

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/
portal/ , oraz poczty elektronicznej pp@wroc.wiw.gov.pl  .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, w 
tym oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania jako załącznik nr 10 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie oświadczeń i wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się sygnaturą 
postępowania Zamawiającego: WIWgsp.272.04.2022.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
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wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się 
z Wykonawcami zawarte są w Rozdz. X SWZ.
9. Informacje dot. ochrony danych osobowych zawarte są w Rozdz. XXII SWZ.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu określone w Rozdz. VII SWZ.
11. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 
(podmiotowe środki dowodowe) oraz przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zawarte są w Rozdz. VIII SWZ
12. Opis sposobu przygotowania oferty, w tym określenie zawartości oferty, zawarte są w Rozdz. XIII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy PZP.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
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zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści 
SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.
7. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – 
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 i 2320) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia 
lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022
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