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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584097-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Regały archiwalne
2022/S 205-584097
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Pańska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-124
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czarnecki
E-mail: newbuilding@artmuseum.pl
Tel.: +48 226566972
Faks: +48 225964022
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/artmuseum
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
Inny rodzaj: Instytucja Kultury Muzeum

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie
Numer referencyjny: MSN/2UE/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
39131100 Regały archiwalne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaprojektowanego wyposażenia do magazynu i warsztatów Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Budynek Muzeum (nadal w budowie) usytuowany jest na placu Defilad
w Warszawie. Z uwagi na charakter budynku i jego publiczne użytkowanie wszystkie meble powinny być
zaprojektowane i wykonane wg najwyższych standardów i przy użyciu nowoczesnych technologii.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39131100 Regały archiwalne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie”.
część 1:
a. REGAŁY PRZESUWNE I STACJONARNE INTENSYWNEGO SKŁADOWANIA
b. PLATFORMY PRZESUWNE
c. KRATY WYSUWANE
d. REGAŁY STALOWE PALETOWE

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 2

24/10/2022
S205
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10

Dz.U./S S205
24/10/2022
584097-2022-PL

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39131100 Regały archiwalne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie”
Część 2:
a. REGAŁY PRZESUWNE I STACJONARNE INTENSYWNEGO SKŁADOWANIA

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39131100 Regały archiwalne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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„Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie”
Część 3:
a. REGAŁY PALETOWE
b. REGAŁY I SZAFY STALOWE
c. SZAFY WARSZTATOWE
d. ZABUDOWY PÓŁKOWE
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć na
wezwanie Zamawiającego:
1) Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 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 te zostały
wykonane;
Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z wykazem dostaw wykonanych lub wykonywanych dowody
określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
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dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; wykaz dostaw należy przedstawić odpowiednio dla każdej części.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączania do oferty
oświadczenia zgodnie z art. 117 ust 1 pkt 4 Pzp, z którego będzie wynikało, które usługi czy dostawy wykonają̨
poszczególni Wykonawcy). Wykonawcy w sposób jednoznaczny wskażą jaki zakres dostaw i usług będą
wykonywać, tak aby było możliwe jednoznaczne określenie zakresu realizowanego dla danego Wykonawcy
występującego wspólnie.
3. Wartości podane w w/w dokumentach w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
7.1. w odniesieniu do części 1:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
zamówienia polegające na dostawie i montażu przesuwnych regałów magazynowych o długości półek nie
mniejszej niż 500 mb. i sumarycznej wartości dostaw minimum 500 000,00 zł netto. Wykonawca w ramach
spełnienia przedmiotowego warunku może wskazać jedną lub kilka dostaw, sumarycznie spełniających
przedmiotowy warunek
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał
Oraz
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięć lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał,
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych wyposażonych w
wałki przeznaczone do przechowywania tkanin, obrazów o długości o najmniej 2,8 m.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał;
Oraz
c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięć lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał,
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co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu platform przesuwnych o powierzchni łącznej
dla jednej dostawy co najmniej 100 m2 brutto i wartości wskazanej dostawy minimum 100 000,00 zł netto
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał;
Oraz
d) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał,
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu siatek przesuwnych o powierzchni łącznej
siatek dla jednej dostawy co najmniej 600 m2 brutto wartości wskazanej dostawy minimum 100 000,00 zł netto
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał;
Oraz
e) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych w zakresie
których zostały zrealizowane prace projektowe dotyczące wdrożenia indywidualnych rozwiązań dla danego
Zamawiającego.
Wykonawca w ramach spełniania przedmiotowego warunku może wskazać jedną lub kilka zamówień w ramach,
których wykaże, że został łącznie zrealizowany proces projektowy dotyczący poniższych elementów:
- długości i masy wałków
- powierzchni netto siatek
- elektrycznego systemu sterowania regałami przesuwnymi
- konstrukcji regałów przesuwnych w zakresie elementów jezdnych
- konstrukcji platform przesuwnych w zakresie elementów jezdnych
- zagospodarowania powierzchni magazynów
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał;
Wykonawca może wykazać jedno zamówienia spełniające więcej niż jeden z warunków udziału w
postepowaniu.
warunki dla części 2 i 3 w sekcji VI.3 ogłoszenia
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze
umowy.

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: 24/11/2022
Czas lokalny: 12:00
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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: 21/02/2023

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, za pośrednictwem platformy
https://portal.smartpzp.pl/artmuseum

7 / 10

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
cdn. sekcji III.1.3)
7.2. w odniesieniu do części 2:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
zamówienia polegające na dostawie i montażu przesuwnych regałów magazynowych o długości półek nie
mniejszej niż 500 mb. i sumarycznej wartości dostaw minimum 350 000,00 zł netto
Wykonawca w ramach spełnienia przedmiotowego warunku może wskazać jedną lub kilka dostaw, sumarycznie
spełniających przedmiotowy warunek
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał
Oraz
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu regałów magazynowych w zakresie
których zostały zrealizowane prace projektowe dotyczące wdrożenia indywidualnych rozwiązań dla danego
Zamawiającego.
Wykonawca w ramach spełniania przedmiotowego warunku może wskazać jedną lub kilka zamówień w ramach,
których wykaże, że został łącznie zrealizowany proces projektowy dotyczący poniższych elementów:
- elektrycznego systemu sterowania regałami przesuwnymi
- konstrukcji regałów przesuwnych w zakresie elementów jezdnych
- zagospodarowania powierzchni magazynów
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał;
Wykonawca może wykazać jedno zamówienia spełniające więcej niż jeden z warunków udziału w
postepowaniu.
7.3. w odniesieniu do części 3:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
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zamówienia polegające na dostawie i montażu regałów i szaf metalowych o sumarycznej wartości dostaw
minimum 100 000,00 zł netto
Wykonawca w ramach spełnienia przedmiotowego warunku może wskazać jedną lub kilka dostaw, sumarycznie
spełniających przedmiotowy warunek.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z
nich lub podmiot trzeci użyczający ten potencjał.
I. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art.139 ust.1 ustawy Pzp.
II. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
a. dla części pierwszej: w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
b. dla części drugiej: w wysokości 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych)
c. dla części trzeciej: w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)
III. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
IV. Zgodnie z art. 256 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione.
V. Zgodnie z art. 257 pkt. 1 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jeśli środki publiczne, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI. Wszelkie informacje dotyczące procedury złożenia oferty, w tym niezbędnych dokumentów, znajdują się w
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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 Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że
odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie w formie
pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
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- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7.1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7. i 8. 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.
10. Skarga do sądu.
10.1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".
10.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
10.4. 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.
10.5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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