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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439349-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2018/S 194-439349

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
Warszawa
01-180
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
Tel.:  +48 222417131
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl 
Faks:  +48 222417111
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibe.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem).
Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/41/2018

II.1.2) Główny kod CPV
79414000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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II.1.4) Krótki opis:
Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu
chemicznego (SRKChem) w Polsce.
SRKChem ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również stanowić ma
rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – tzw. trzeci stopień charakterystyk
(patrz: 1.1 OPZ).
Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji (SRK) wpisuje się w szerszy kontekst prac nad systemami kwalifikacji
w krajach członkowskich Unii Europejskiej związanych m.in. z realizacją Zalecenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i tworzenia krajowych ram kwalifikacji.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu Włączanie Kwalifikacji Innowacyjnych i Potrzebnych
Społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczania barier w rozwoju ZSK przez wspieranie
interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 450 785.67 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu
chemicznego (SRKChem) w Polsce.
SRKChem ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również stanowić ma
rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – tzw. trzeci stopień charakterystyk
(patrz: 1.1 OPZ).
Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji (SRK) wpisuje się w szerszy kontekst prac nad systemami kwalifikacji
w krajach członkowskich Unii Europejskiej związanych m.in. z realizacją Zalecenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i tworzenia krajowych ram kwalifikacji.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu Włączanie Kwalifikacji Innowacyjnych i Potrzebnych
Społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczania barier w rozwoju ZSK przez wspieranie
interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach PO WER.
Zarówno nazwa, jak i proponowany skrót są wersjami roboczymi. Ostateczna wersja nazwy ramy, jak również
zakres tego sektora będą przedmiotem jednego z pierwszych etapów pracy wykonawcy zamówienia. Na
potrzeby niniejszego zamówienia zamawiający rozumie sektor przemysłu chemicznego jako ogół działań
związanych z zakresem przemysłu koksowniczego, petrochemicznego, sodowego, kwasu siarkowego,
nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, farb i lakierów, włókien sztucznych i syntetycznych, farmaceutyczny,
środków czystości, środków ochrony roślin. Ostateczne ustalenie definicji sektora oraz jego granic i zakresu
będą przedmiotem jednego z pierwszych etapów pracy wykonawcy zamówienia. Ostateczne ustalenie
definicji sektora oraz jego granic i zakresu będą przedmiotem jednego z pierwszych etapów pracy wykonawcy
zamówienia.
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Projekt SRKChem zostanie opracowany przez zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na
temat sektora przemysłu chemicznego (m.in. na temat struktury przedsiębiorstw w nim funkcjonujących i relacji
pomiędzy nimi, kompetencji wymaganych wobec pracowników, najważniejszych kwalifikacji), a także wiedzę z
zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkolenia na potrzeby sektora przemysłu chemicznego
w kraju i za granicą oraz podstawową wiedzę na temat PRK i założeń integracji krajowego systemu kwalifikacji
w Polsce.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępna koncepcja merytoryczna stworzenia projektu SRK Moto / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja rekrutacji zespołu eksperckiego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępny plan i harmonogram realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 450 785.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
UDA-POWR.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia - do 31.5.2019, z tym że wstępny projekt SRK Chem winien być opracowany do
15.3.2019.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie
ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie), należycie wykonał:
i. co najmniej 1 usługę analizy kompetencji i/lub kwalifikacji w sektorze przemysłu chemicznego (np.
sporządzenie „bilansu” kwalifikacji nadawanych w sektorze przemysłu chemicznego, rozpoznanie kluczowych
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kompetencji wymaganych wobec pracowników zatrudnionych w tym sektorze, analiza popytu i podaży na
kompetencje i kwalifikacje, opracowanie ram kwalifikacji, „map” kwalifikacji, itp.);
ii. co najmniej 2 usługi dotyczące kształcenia lub szkolenia na potrzeby sektora przemysłu chemicznego;
Za równoznaczne z wykonywaniem usług o których mowa wyżej, Zamawiający uzna identyczne zadania
wykonywane w ramach działalności własnej (statutowej) Wykonawcy. W takim przypadku, za dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie tych zadań Zamawiający uzna poświadczenia uczestników szkoleń (np.
ankiety uczestnika) lub podmiotów korzystających z przeprowadzonych analiz.
b) W zakresie kwalifikacji personelu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi
poniższe wymagania:
i. osobą pełniącą funkcję kierownika merytorycznego projektu, posiadającą specjalistyczną wiedzę na temat
kompetencji wykorzystywanych w sektorze przemysłu chemicznego oraz kwalifikacji funkcjonujących w tym
sektorze, a także udokumentowane doświadczenie zawodowe na poziomie krajowym lub europejskim w tym
obszarze. Za wystarczające kompetencje i doświadczenie Zamawiający uzna udział w ostatnich 5 latach w
pracach nad identyfikacją i analizą kluczowych kompetencji w sektorze przemysłu chemicznego, lub udział w co
najmniej jednym projekcie dotyczącym tworzenia kwalifikacji nadawanych w sektorze przemysłu chemicznego;
ii. osobą pełniącą funkcję koordynatora projektu, posiadającą doświadczenie w zarządzaniu lub koordynacji, co
najmniej 2 projektami o minimalnej wartości 100 000 PLN każdy (lub równowartość tej kwoty, obliczona zgodnie
ze średnim kursem NBP z dnia zawarcia umowy na realizację projektu).
Funkcje kierownika i koordynatora może pełnić jedna osoba, jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wstępnego
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 3.2) i 3.3), Wykonawca ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (wg wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ). Informacje
zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór informacji
albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.
Zgodnie z postanowieniami art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 10
dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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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;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w odniesieniu do os. fiz.,
a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);
5) oświadczenia 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, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ ...
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu - pozostałe wymogi w tym zakresie znajdują się w
SIWZ opublikowanym na stronie wskazanej we wstępie ogłoszenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy) przed upływem
terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
1. Tryb płatności. Kwota, o której mowa w zd. 1 płatna jest w trzech transzach:
a. I rata – w kwocie ......................., 30 % wartości umowy (słownie: ...........................) brutto, płatna po
odebraniu wstępnego projektu SRK CHEM, o którym mowa w pkt. 2.4. OPZ;
b. II rata – w kwocie ......................., 40 % wartości umowy (słownie: ...........................) brutto, płatna po
odebraniu szczegółowego konspektu raportu końcowego (pkt 2.11 OPZ);
c. III rata – w kwocie ......................, pozostałej wartości umowy (słownie: ..........................) brutto, płatna po
wykonaniu i rozliczeniu całości umowy.
Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości odpowiadającej 20 % wartości umowy, nie
większej jednak niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł) brutto. Zaliczka wypłacana jest po podpisaniu
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia ...

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2018
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: 12/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co
najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.
Informacja z sesji otwarcia zostanie opublikowana na stronie internetowej postępowania.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający określony w § 1.
Z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej iod@ibe.edu.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego na stronie tytułowej, prowadzonym w trybie
określonym w §2;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

mailto:iod@ibe.edu.pl
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Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z zapisami SIWZ w ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i
załączy:
1) Szczegółową koncepcję tworzenia SRKChem w Polsce,
2) Koncepcję rekrutacji zespołu ekspertów,
3) Plan i harmonogram realizacji zamówienia,
Przedmiotowe opracowania są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w §
14. Brak jakiegokolwiek elementu opisanego w tym punkcie skutkuje niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ
i spowoduje, z uwzględnieniem możliwości zawartych w art. 87 ustawy, odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
n/d
n/d
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 182. [Termin wniesienia odwołań]
1. Odwołanie wnosi się:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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.
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) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 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
jak w pkt VI.4.1
Warszawa
Polska
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018


