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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481016-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Części lokomotyw lub taboru kolejowego
2020/S 198-481016

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sikora
E-mail: techniczny@wkd.com.pl 
Tel.:  +48 227554760
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wkd.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.wkd.com.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa kół monoblokowych do elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) typu 33WE serii EN97 wraz z 
wymianą kół w 5 ezt
Numer referencyjny: WKD10a-27-13/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34631000 Części lokomotyw lub taboru kolejowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 144 sztuk fabrycznie nowych kół monoblokowych do elektrycznych 
zespołów trakcyjnych (ezt) typu 33WE serii EN97 wraz z usługą wymiany 120 sztuk kół monoblokowych w 5 
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ezt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące jego 
wykonania zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34631100 Koła jednolite
50221300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 144 sztuk fabrycznie nowych kół monoblokowych do elektrycznych 
zespołów trakcyjnych (ezt) typu 33WE serii EN97 wraz z usługą wymiany 120 sztuk kół monoblokowych w 5 
ezt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące jego 
wykonania zawierają:
a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
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
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny i numer ID postępowania 
dostępny jest dla Wykonawców na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego pod numerem referencyjnym postępowania.

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:
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1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 
(z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
w rozdziale VII ust. 2 SIWZ.
2. Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 
kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części 
IV JEDZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Wykonawca wskazujący w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, składa JEDZ 
dotyczący każdego z tych podwykonawców, jeżeli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. JEDZ podwykonawcy, którego dotyczy, powinien być 
wypełniony w części I i II oraz w zakresie podstaw do wykluczenia (część III) i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi u danego podwykonawcy.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów. JEDZ podmiotu, którego dotyczy powinien 
być wypełniony w części I i II oraz w zakresie podstawy do wykluczenia (część III) i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi u danego podmiotu.
6. Zasady wypełniania JEDZ zostały zamieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem 
internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/
jednolity-europejski-dokument-zamowienia. oraz z rozdz. VIII ust. 1 SIWZ.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 (również dotyczących Wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) znajduje się w rozdziale VIII 
SIWZ udostępnionej na stronie internetowej: (https://wkd.com.pl/dla-kontrahentow/przetargi.html) pod numerem 
referencyjnym postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli na wezwanie Zamawiającego 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 
PLN (pięćset tysięcy złotych). Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym 
spełnienie warunku, o którym mowa powyżej, Zamawiający przeliczy według kursów średnich walut obcych 
Narodowego Banku Polskiego aktualnych na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

12/10/2020 S198
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://wkd.com.pl/dla-kontrahentow/przetargi.html


Dz.U./S S198
12/10/2020
481016-2020-PL

4 / 8

Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kurs nie będzie publikowany, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z 
pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w DUUE. Zamawiający będzie 
korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”: (https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
Wykonawca nie może złożyć dokumentu wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli na wezwanie Zamawiającego 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim 
zakresem wymianę kół monoblokowych w co najmniej 20 zestawach kołowych pojazdów kolejowych wraz 
z zapewnieniem kół monoblokowych lub dostawę co najmniej 1 fabrycznie nowego elektrycznego zespołu 
trakcyjnego.
Uwaga:
i) pod pojęciem zamówienia należy rozumieć dostawę/usługę świadczoną na podstawie jednej lub kilku umów 
(maksymalnie 2 umów), realizowanych na rzecz 1 podmiotu (Zamawiającego);
ii) w przypadku usług nadal wykonywanych ww. warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu 
składania ofert Wykonawca wykonał wymianę kół monoblokowych w liczbie nie mniejszej niż określona w 
warunku;
iii) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek określony w pkt 1 powyżej musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców 
występujących wspólnie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykazu dostaw odpowiadających swoim zakresem dostawom określonym 
w warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z 
dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 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. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
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Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Cena oferty brutto – waga 80 %.
2. Termin wykonania wymiany kół monoblokowych – waga 20 %.
Opis sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XVIII SIWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium, w wysokości 50 000,00 PLN 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A. nr 68 1240 5918 1111 0000 4910 
0198;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowy opis wymagań dot. wniesienia wadium zawarty jest w rozdziale XIV SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zasady rozliczeń i płatności zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika musi spełnić wymogi określone w rozdziale IX ust. 3 SIWZ. W przypadku, 
gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik n r 4 do SIWZ. Wzór umowy 
zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem referencyjnym postępowania.

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: 17/11/2020
Czas lokalny: 09:00
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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: 15/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana 
Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA, II piętro w pokoju nr 202.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego przez Zamawiającego on-line.
Otwarcie ofert jest jawne.

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. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w treści ogłoszenia, uniemożliwiającą przekazanie pełnej informacji, 
dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod 
adresem: (https://wkd.com.pl/dla-kontrahentow/przetargi.html). Wzory oświadczeń stanowią załączniki do SIWZ.
2. Szczegółowe warunki zamówienia, w tym sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i opis sposobu oceny ofert, a także 
inne zasady udzielenia zamówienia określone są w SIWZ.
3. Zakres dopuszczalnych zmian umowy zawarty jest w paragrafie 14 wzoru umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 4587803

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI ust. Pzp.
2. 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
5. 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. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzielenia zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI (art. 179–
198) ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z 
późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 4587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2020
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