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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja 1: Instytucja zamawiająca

1.1) Nazwa i adresy
Instytut Włókienniciwa

ul. Brzezińska b/16

Łódź
92-103

Polska

Tel.: +48 426163103

E-mail: zamowienia@iw.lodz.pl
raks: +48 42679263%

Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:

Główny adres: www.iwiodz.pI

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówiena można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: .iw.Iodz.pl
Więcej informacji mozna uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie (10 ud7iału W posłępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: instytut badawczy

1.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: prace badawcze, rozwojowe wdrożeniowe

Sekcja Ii: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

1111) Nazwa:

Laboratoryjne snowadło do przygotowania usno” Z jednego nawoju
Numer referencyjny: KF/ZP-236-23/1%

11.1.?) Główny kod CPy

42713000

11.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

11.1.4) Krótki opis:

Snowadło automałyczne dn wytwarzania osnow na wale z jednego nawoju nitki.

Podstawowe wymagane parametry techniczno-technologiczne:

- szerokość nominalna — minimum 500 mm
- długość przygotowanej osnowy — zakres 5 . 30 metrów
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- qęitost: nitek osnowy — zakres 1—100 I 1cm

- masa liniowa stosowanych przudz — zakres 5-500 tex

- rodzaj stosowanych przcdz— nlUlt:tIlaillefltOWŁ3, munollamentowe, z włijkion odcinkowych (włókna naturalne

chemiczne);

— ur.:1tdzonie powinno omoyliw snucic Z jednot) nawojU:

— ur ądzunae pOw!nn() umozliwiac SnUCiO pasowo (kolorowo) oraz Z roznych rodzajow przedź:

— swrowanio snowadłem (nasta” technologiczne) — realizowane przez oprogramowanie zainstalowane

na jednostce PC z systemem operacyjnym Windows zintegrowanej ze snowadłem wyposażonej w monitor

ciekłokrystaliczny LCD, klawiaturę altanumeryczną, mysz oraz złącze USB;

- projektowanie osnowy — realizowane przez program wzorniczy zainstalowany na zintegrowanej ze snowadłem

II Ł5) Szacunkowa całkowita wartość

1116) Informacje o częściach

To zamowienie podzielone jest na cześci: nie

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa;

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPy

11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

11.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Snowadła automatycznego do wytwarzania osnów na wale z jednego

nawoju nitki.
Podstawowo wymagane parametry techniczno-technologiczne:

- szerokość nominalna — minimum 500 mm

- dtuoosc przygotowanej osnowy — zakres 5 — 30 metrów

- gestosc nitek osnowy — zakres 1—100 / 1cm

- masa liniowa stosowanych przędz — zakres 5-500 leX

- rodzaj stosowanych przędz — multifilamentowe, monofilamentowe, z włókien odcinkowych (włokna naturalne i

chemiczne);

- urządzenie powinno umożliwić snucie z jednego nawoju;

- urządzenie powinno umozliwiać snucie pasowe (kolorowe) oraz z różnych rodzajów przędz:

- sterowanie snowadłem (nastawy technologiczne) — realizowane przez oprogramowanie zainstalowane

na jednostce PC z systemem operacyjnym Windows zintegrowanej ze snowadłem wyposażonej w monitor

cieklokrystaliczny LCD, klawiaturę alfanumeryczną, mysz oraz złącze USB;

- projektowanie osnowy — realizowane przez program wzorniczy zainstalowany na zintegrowanet ze snowadłem

jednostce PC z systemem operacyjnym Windows; wymagane jest zainstalowanie programu wznrnczego na

niezaleznej od snowadła jednostce PC z systemem operacyjnym Windows i uniozliwienie archiwizowania

danych technologicznych oraz przeliesienie danych techn:cznyc.i do jednostki PC zintegrowanej ze

snowadłem;

- wykonane nawoje osnowowe muszą hyc kompatybilne z krosnem laboratoryjnym SLB900 Eyergreen o

szerokości roboczej 500 mm posiadanym przez Instytut Włókiennictwa;

- zasilanie — 230V, 50 Hi.
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Dopuszcza się produkiy/urząd :enia równowazne rozumiane jako produkty „konane przez dowolnych

producuniow przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów uzytkotch.

11.25) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone moi zej

Kryterium jakosci - Nazwa WirLinki serwisu/Waga: 40

Cena - Wiga: 60

11.2.6) Szacunkowa wartość

11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miosi8cach: 4

Niniejsze zamowienie poille!a wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o otertach wariantowych

Dopuszcza się skiadanie ofert warianlo”ch: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.212) Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Działania 1.1 .adania, rozwoj i komercjalizacja wiedzy”, Regionalnego

Programu Województwa Łódzkiego 2014-2020, Umowa nr RPLD.01.01.00-10-000V17-00,Tytuł projektu:

lnnowacyjne Włókiennictwo 2020÷

11.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznymfinansow_ymi technicznym

111.1) Warunki udziału

111.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunkow:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

I. Warunki udziału w postepowaii u oraz podstawy kłuczenia:

1. O udzielenie zamowienia noga ubiegac się Wykonawcy, którzy:

1) nie pedtegaja kIuczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dolyczace.

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreslonoj działalności zawodowej. o ile .ynika to z odrębnych

przepisów:

Zamawiajw:y nie stawt warunku w tym zaki esie

b) sytuacji ekonom cznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
c) zdolnosci technicznej lub zawodoweł:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykazr-

że w okresie ostatnich trzech lat przed upłąem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

dzialalnosci jest krotszy- w ui okresie „konał (a w przypadku świadczeń okreso”ch łub ciąqły:h rowiiiez

ykonanych) należycie co najmniej 1 dostawę tkackiego laboratoryjnego urządzenia „tworczego o waiłosci

mini mu ni 50 000 zł brutto.
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2. Zam wiający moze, na kazdym etapie postępowania, uznać, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

dolności. ezeli zacincjazowclnie zasohow technicznych lub ;awodorch Wykonawcy w inne priedsiuwziecia

gospodarczo Wykonawcy muzo mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spidniania warunków, O których mowa w pkt 1. 2) lit. c, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu rio konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodo”i;h lub sytuacji finansowa lub ekonomicznej innych podmintow, niezaleznie od

cliarake ru prawnego łacz tcych go z nim 50 isunków prawnych.

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S pkt S ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udzialu w postępowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego według wzoru standardowego

formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, w zakresie wskazanym w SIWZ.

Informacje zawarte w. dokumencie będą stanowić wstępne polwierdzenie, ze wykonawca nie pudlega

wykluczeniu oraz speinia warunki udzału w postępowaniu (Instrukcja wypełniania dokumentu znajduje się na

stronie

instrukcja.pd. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https:/ioc.europa.eu/

qrowth/toolsdatahases/espd/(dter?lang=pI
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa kaidy z

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie

warunków urizialu w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu skiatla JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje sio na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 7asoby - warunków udziau w

postępowaniu skłaria JEDZ dla każrleqo Z tych podmotów oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego — jeżeli polega

na jego zasobach lub sytuacji.

Szczegolowe informacje na temat JEDZ zawarło są w SIWZ

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostala najwyzej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niz G miesięcy przed upływem terminu składania o(ert;

2) zaświadczenia własciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega Z

opłacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniei niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub

innego dokumentu polwiertizajacego, że wykonawca zawarl porozumienie z własciwym organem podatkowym

w sprawie spłat tych naleznośc wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, otiroczenie lub rozłozenie na raty zaległych platności lub wstrzymanie w

calosci wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega Z oplacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
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miesiące przed uplywem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca

zawarł porozumienie z właścyrn organem w sprawie spłat tych należnosci wrazi ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty

zaleglych płatności lub wstrzymanie w całości „konania decyzji własciweĘ]o organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jezeli

odrębne przepisy „magają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiez wykonywanych, w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jezeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy

—wtym 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, przy czym dowodami, o których mowa, są reference 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;

6) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowaniu —jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, O których mowa w:

a) pkt 1) — składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równowazny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 141 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż G miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

h) 2)—4) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, sktadek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania olert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawiony nie wcześniej niz G miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub mrejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, łub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy określone powyżej stosuje się odpowiednio.
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Wykonawca mający skdzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza lerytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 1) składa

dokument, O kloryrn mowa W pkt 7) iw zakresie okreslonyni wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jezuli w kraju, w którym

miejsce ;:Etmieszkanul ma osoba, kłurej dokument miał dutyczyc. nie wydaje sic takich ciokumentow zdstepujt?

sto je dokumentem zawienijacym oswiadczenie tej osoby złozonym przed nrilariuszem lub ired organem

sado”m, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub (Jospodarczegi) wlasciwym ze względu

na miejsce zamies.(kania tej osoby. Termin okresiony po”ze w stosuje sio odpowiednio

8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitalowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złozeniem oświadczenia,

Wykonawca moLe przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamowienia.

111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie co najmniej 1 dostawę tkackiego laboratoryjnego

urządzenia wytwórczego o wartości minimum 50 000 zł brutto.

(Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niz PLN, Zamawiający przyjmie sredni kurs publikowany

przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania).

111.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.?) Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określają istotne postanowienia umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik

nr 5 do SIWZ

111.23) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

ly.1) Opis

ly.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

ly.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Iy.Ł4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

ły.1.G) Informacje na temat aukcji elektronicznej

ly.1.R) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych; nie

IV2) Informacje administracyjne

Iy.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Iy.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Iy.7.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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Iy.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Iy.2.8) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Olerla musi zachować wajność do: 10/12/2018

Iy.2.7) Warunki otwarcia ofert

Dala: 15/10/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

lnslytut Włókiennictwa, ul. Brzozińska 5/15, 92-103 Łódź

Sekcja VI; Informacje uzupełniające

VIi) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

yl.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

yl.3) Informacje dodatkowe:

1. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamowienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawin zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

notariusza) należy dołączyć do oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3000,00 PŁN (slownie: trzech tysięcy złotych)

przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

yl.4) Procedury odwoławcze

yl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a
Warszawa

02-070

Polska
Tel.: +48 224587840

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa
Polska

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

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań

powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pip.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz. SIWZ przysługują równiez organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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3. Odwołanie przysłwjuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnoścr, do której Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,

opatrzone odpowiednio własnorecznym podpisem ałbo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwolująi:y przesyia kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

taki sposób. aby mor;ł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jozeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy

Pip, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłano winny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamowieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 doi

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internet owej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180—186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzec enie KIO.

Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a—198q ustawy Pzp.

yl.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołaji

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a
Warszawa

02-676

Polska

Tel.: i-48 224587840

VIS) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/20 18




