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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dojlidy Fabryczne 23
Białystok
15-554
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Ławniczuk
Tel.: +48 857406981-38
E-mail: halina.lawniczuk.bialystok@rdos.gov.pl
Faks: +48 857406982
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000
Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska
Numer referencyjny: WOF.261.49.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach
w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 zadań
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
4. Wykonawca mógł złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 178 664.39 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 7 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7110
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pojezierze Sejneńskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 7 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7110
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-108/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a
następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 8 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7140
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pojezierze Sejneńskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 8 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7140
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-108/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a
następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 5 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7230
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pojezierze Sejneńskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 5 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7230
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-108/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a
następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego polegającego na likwidacji sztucznego odpływu wody
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostoja Augustowska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego polegającego na likwidacji sztucznego odpływu wody z
torfowiska stanowiącego siedlisko przyrodnicze 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-108/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a
następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego siedliska przyrodniczego 7230
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostoja Augustowska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego polegającego na zapobieżeniu podtapianiu siedliska
przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-108/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a
następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego siedliska przyrodniczego 7230
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90712400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostoja Augustowska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego polegającego na zasypaniu sztucznego odpływu wody z
torfowiska stanowiącego siedlisko przyrodnicze 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
młak, turzycowisk i mechowisk

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób zdolnych do wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.02.04.00-00-108/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a
następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 088-172273

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.49.2017
Część nr: 1
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 7 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7110
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
13/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Żmieńka
REGON 050452140
ul. Handlowa 7
Białystok
15-399
Polska
E-mail: wzwodnik@gmail.com
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 72 550.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 69 790.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.49.2017
Część nr: 2
Nazwa:

7 / 11

Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 8 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7140
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
13/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Zmieńka
REGON: 0505452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
Białystok
15-399
Polska
E-mail: wzwodnik@gmail.com
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 250.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 850.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.49.2017
Część nr: 3
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007,
określającej miejsca budowy 5 urządzeń piętrzących niezbędnych dla ochrony siedliska przyrodniczego 7230
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
13/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WODNIK Wiktor Zmienka
REGON:0505452140
ul. Handlowa 7 lok. 218
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Białystok
15-399
Polska
E-mail: wzwodnik@gmail.com
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 175.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.49.2017
Część nr: 4
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego polegającego na likwidacji sztucznego odpływu wody
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat
REGON:200200247
Michała Wołodyjowskiego 8A/1
Białystok
15-309
Polska
E-mail: kamocki@prohabitat.pl
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 634.15 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.49.2017
Część nr: 5
Nazwa:
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Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego siedliska przyrodniczego 7230
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat
REGON: 200200247
Michała Wołodyjowskiego 8A/1
Białystok
15-309
Polska
E-mail: kamocki@prohabitat.pl
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 275.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 073.17 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WOF.261.49.2017
Część nr: 6
Nazwa:
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, celem
uszczegółowienia zakresu działania ochronnego siedliska przyrodniczego 7230
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat
REGON: 200200247
Michała Wołodyjowskiego 8A/1
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Białystok
15-309
Polska
E-mail: kamocki@prohabitat.pl
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 317.08 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Na podstawie badania złożonych w toku postępowania dokumentów Zamawiający stwierdził, że wykonawcy nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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:
1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie 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; 2) w terminie
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 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.
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: 1) 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; 2) 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.
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 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: 1) 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; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:a) nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) 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
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017

