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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496685-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
2020/S 204-496685

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kulisiewicz
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Tel.:  +48 225631333
Faks:  +48 226283467
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.epuap.govpl/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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.21.2020.BDG

II.1.2) Główny kod CPV
50320000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmująca 
serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe w siedzibach GUGiK w Warszawie 
przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B, ul. Kruczej 38/44 i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli 
przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz serwis systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania 
informacji niejawnych. Na infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer 
telefonii analogowej, zespoły komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), tablety 
i inne urządzenia mobilne oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt pomocniczy, oprogramowanie: 
systemowe, użytkowe, zabezpieczające, antywirusowe, do zarządzania sprzętem, do inwentaryzacji i 
monitoringu infrastruktury IT oraz do zarządzania nią, system EZD, systemy finans.-księg. i kadr.-płac, syst. 
bankowości elektr., ISOBP Trezor.

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
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawia przy: ul. Wspólnej 2, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B, ul. Kruczej 38/44 i w lokalu dodatkowym w 
Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81

II.2.4) Opis zamówienia:
Obsługa informatyczna Zamawiającego polegała będzie m .in. na: administrowaniu ww. infrastrukturą; 
administrowaniu lokalną siecią komputerową; zapewnieniu bieżącej pomocy i wsparcia użytkownikom 
infrastruktury; bieżącym konfigurowaniu oprogramowania; podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem 
problemów, które są sygnalizowane przez system; przeprowadzaniu bieżących testów bezpieczeństwa 
systemów informatycznych; wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu; instalowaniu nowo zakupionego 
sprzętu i oprogramowania na stanowiskach pracy; instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych; 
usuwaniu awarii oprogramowania; uaktualnianiu oprogramowania; nadzorowaniu wykonywania usług 
teleinformatycznych świadczonych Zamawiającemu przez firmy trzecie, w szczególności dostawcę usług 
internetowych; planowaniu potrzeb w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, w tym systemowego w ramach 
optymalizacji parametrów pracy systemu; przygotowywaniu zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby 
biurowe Zamawiającego; dbaniu o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych 
danych i niezwłocznej reakcji na zagrożenia; archiwizacji danych znajdujących się na serwerach sieciowych; 
zapewnieniu bieżącej i codziennej obsługi serwisów internetowych Zamawiającego; wykonywaniu innych 
działań zapewniających sprawność i korzystanie z infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego; 
przygotowywaniu pisemnych informacji, opinii i analiz w zakresie infrastruktury teleinformatycznej 
Zamawiającego na potrzeby Kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; udziale w niezbędnych 
szkoleniach, konsultacjach i naradach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; wykonywaniu 
obowiązków Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w odniesieniu do systemów informatycznych 
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służących do przetwarzania danych osobowych; wykonywaniu obowiązków administratora systemu 
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: – zgodnie z art. 22 ustawy Pzp nie podlegają 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z 
art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń 
i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; – posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do 
ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyższej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ma wykazać się:
1. doświadczeniem należytego wykonania, co najmniej 2 usług polegających na: administrowaniu siecią, 
serwerami i systemami komputerowymi opartymi na takich samych technologiach, pracującymi pod kontrolą 
oprogramowania systemowego tego samego typu, wykorzystującymi oprogramowanie zabezpieczające, 
sieciowe i użytkowe przez okres minimum 12 miesięcy, w tym jednej usługi, gdzie obsługiwał minimum 100 
użytkowników. Pojęcie,,takich samych technologii, pracujących pod kontrolą oprogramowania systemowego 
tego samego typu” Zamawiający definiuje w pkt 2 SOZP. W przypadku gdy wymagane usługi są częścią 
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większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać tylko zakres dotyczący 
wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić; 2. że będzie dysponował na etapie realizacji 
zamówienia, co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada następujące 
doświadczenie i kompetencje: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert była 
odpowiedzialna za wykonywanie co najmniej jednego zamówienia (usługi) administrowania siecią, siecią 
i systemami komputerowymi, pracującymi pod kontrolą oprogramowania systemowego, wykorzystującym 
oprogramowanie zabezpieczające, sieciowe i użytkowe, gdzie obsługiwała minimum 100 użytkowników przez 
okres minimum 12 miesięcy, 2) wykształcenie wyższe informatyczne, 3) znajomość języka angielskiego 
w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej, kontakt telefoniczny i e-mailowy z firmami 
świadczącymi wsparcie techniczne, 4) znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows 
XP, Vista, 7, 8.1, 10 oraz MAC OS X, na poziomie administratora, 5) znajomość systemów operacyjnych 
sieciowych z rodziny Microsoft Windows Server w wersjach 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2, 2016 i 2019 oraz 
sieci zbudowanych na bazie tych systemów, na poziomie administratora, 6) znajomość Microsoft Exchange 
Server 2007/2013 na poziomie administratora i doświadczenie w tym zakresie, 7) znajomość oprogramowania 
i technik wirtualizacji opartych na platformie VMware ESXi i Microsoft Hyper-V, 8) znajomość systemów Linux 
na poziomie administratora, 9) znajomość urządzeń mobilnych opartych na systemie Google Android na 
poziomie administracji i zarządzania, 10) znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami 
informatycznymi LAN, WAN, VPN na poziomie administratora i doświadczenie w tym zakresie, 11) znajomość 
zagadnień związanych z zestawianiem tuneli VPN za pomocą protokołów IPsec oraz SSL w ujęciu server 
to server i server to client, 12) znajomość zagadnień związanych z użytkowaniem podstawowych aplikacji 
biurowych (przede wszystkim Microsoft Office 2003/2007/2010/2013/2016) na poziomie administratora i 
doświadczenie w tym zakresie, 13) znajomość zagadnień związanych z ochroną antywirusową i centralną 
administracją oprogramowaniem antywirusowym w sieciach lokalnych na poziomie administratora (przede 
wszystkim Eset) i doświadczenie w tym zakresie, 14) znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kopii 
bezpieczeństwa serwerów i obsługą oprogramowania przeznaczonego do tego celu na poziomie administratora 
(przede wszystkim Symantec Backup Exec 12 i 2010, Tanberg Data Acc, 15) znajomość zagadnień związanych 
z administracją systemami zabezpieczeń na styku sieci lokalnej z Internetem na poziomie administratora 
(przede wszystkim Microsoft ISA Server 2006 i Fortigate) i doświadczenie w tym zakresie, 16)znajomość 
funkcjonowania sprzętu komputerowego (przede wszystkim stacji roboczych i serwerów) i podstawowych 
urządzeń peryferyjnych oraz sposobów ich serwisowania na poziomie administratora i doświadczenie w tym 
zakresie, 17) znajomość języków: PHP, CSS, HTML, XHTML, 18) znajomość języka SQL oraz baz danych typu 
Microsoft Access oraz MySQL, PostrgreSQL; 19) wiedzę specjalistyczną z zakresu administrowania systemami 
CMS w szczególności Squiz Matrix CMS.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. warunków: 20) znajomość obsługi administracyjnej, użytkowania jako sieciowy serwer skanowania i 
wydruków maszyn wielofunkcyjnych, takich jak: Fiery Digital Print, Konica Minolta bizhub 250/223, Konica 
Minolta 7xxx, Develop Ineo 2xx/3xx, Xerox Work Centre 6655, Xerox B7030/C7030, 21) biegłą znajomość 
kwestii bezpieczeństwa dostępu do sieci WiFi i administracyjna znajomość autoryzacji klientów poprzez 
RADIUS, 22) biegłą znajomość oprogramowania do monitoringu, zarządzania i inwentaryzacji infrastruktury 
IT – Spiceworks, 23) znajomość systemów MAC OS X oraz komputerów marki Apple, 24) znajomość 
oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu na poziomie administratora, 25) znajomość technologii 
zewnętrznych macierzy dyskowych NAS i SAN oraz technologii iSCSI, 26) doświadczenie w przygotowywaniu 
dokumentów dotyczących integralności danych i polityk bezpieczeństwa, 27) umiejętność przeprowadzania 
wewnętrznych audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych w sieciach LAN, 3. że co najmniej 2 
osoby z wyżej wymienionych zdolnych do wykonania zamówienia muszą posiadać umiejętność zarządzania 
sieciami rozległymi połączonymi tunelami VPN między różnymi lokalizacjami ze szczególnych uwzględnieniem 
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integralności i bezpieczeństwa danych oraz spełniać wymagania określone przepisami art. 16 oraz art. 
52 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 
r. poz. 742), tj. posiadać: obywatelstwo polskie, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyższej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu w 
zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie 
podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie 
pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie.
2. Wszelkie zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2020, o godz. 14.00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 
Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do 
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium 
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed 
udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 2. 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy 
złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ, 
celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na 
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży: 1) uwierzytelnioną kopię świadectwa 
bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 
„tajne” lub wyższej; 2) uwierzytelnione kopie poświadczeń bezpieczeństwa osób, o których mowa w rozdz. 
VI ust. 2 pkt 3 lit. c SIWZ; 3) uwierzytelnione kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach w zakresie ochrony 
informacji niejawnych osób, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. c SIWZ; 4) uwierzytelnione kopie 
zaświadczeń o odbytych specjalistycznych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego 
osób, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. c SIWZ, przeprowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego; 5) wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 7 do SIWZ; 6) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży: 1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) oświadczenie 
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności - Załącznik nr 5 do SIWZ; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 5 do SIWZ; 5) 
Oświadczenie w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia w odniesieniu do 
przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.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, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 
zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. 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 Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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 lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. 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. 6 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 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 albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 
7 dni od dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
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stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2020
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