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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
PL
ul. Kościuszki 1
Bełchatów
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Pożycki, Ewa Wilk-Stępień, Urząd Miasta
Bełchatowa - Zespół ds. Zamówień Publicznych, bud. A, p.308, ul. Kościuszki 1,
97-400 Bełchatów
Tel.: +44 7335158
E-mail: bzp@um.belchatow.pl
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.belchatow.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/belchato
w
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/bel
chatow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: „Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz
podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków,
obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świet...

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świet...
Numer referencyjny: ZP.271.25.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa
oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków,
obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla
realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej
stanowiącej załączniki do SIWZ.
Wartość zamówienia: powyżej kwoty wartości zamówienia, od której jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, zgodnie z art. 11 ust. 8 Pzp. Wykonawca przystępujący do
przedmiotowego postępowania podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp. Wykaz dokumentów na potwierdzenie
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału - zgodnie z zapisami SIWZ
zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow. Zapisy dla
podmiotów zagranicznych w tym zakresie również zawarte szczegółowo w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świet...
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”. Szczegółowy opis zgodnie
z dokumentacją zamieszczoną pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Podstawy wykluczenia w przedmiotowym postępowaniu: zgodnie z szczegółowymi
zapisami w SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn
/belchatow.
Dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: zgodnie z
szczegółowymi zapisami w SIWZ zamieszczonej pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/belchatow.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu dla
każdej części.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świet...
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”. Szczegółowy opis zgodnie
z dokumentacją zamieszczoną pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dostawy - 461594-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461594-2019:TEXT:PL...

3 z 10 02.10.2019, 09:04



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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części - zgodnie z zapisami
SIWZ (w trybie i w terminie wskazanym) oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Warunki i podstawy wykluczenia oraz dokumenty na potwierdzenie
spełniania w SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn
/belchatow

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świet...
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”. Szczegółowy opis zgodnie
z dokumentacją zamieszczoną pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zamawiający wymaga wadium dla każdej części - zgodnie zapisami SIWZ (w
terminie i w trybie wskazanym), zamieszczonej pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/belchatow oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Warunki udziału oraz podstawy wykluczenia wraz z dokumentami na
potwierdzenie zgodnie zapisami SIWZ, zamieszczonej pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świet...
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
09300000
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bełchatów

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zakup energii elektrycznej dla miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych,
zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”. Szczegółowy opis zgodnie
z dokumentacją zamieszczona pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wadium dla każdej części zgodnie z zapisami SIWZ (w
terminie i w trybie wskazanym), zamieszczonej pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/belchatow oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Warunki udziału oraz podstawy wykluczenia oraz dokumenty na
potwierdzenie zgodnie z zapisami SIWZ, zamieszczonej pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/belchatow
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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:
Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na obrót
energią elektryczną zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpowiedni dokument składa
przynajmniej jeden z podmiotów.
Warunek - dla każdej części zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej wykaże, że:
— posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy
złotych 00/100)
Warunek - dla każdej części zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej musi wykazać, że:
— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał min. 3
dostawy energii elektrycznej w skali roku w rozmiarze co najmniej:
• 2 GWh dla części 1,
• 1,8 GWh dla części 2,
• 3 GWh dla części 3,
• 1,6 GWh dla części 4.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te dostawy zostały
wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy).
Informacja dotycząca podmiotów trzecich, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca.
Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest:
— załączyć do oferty JEDZ podmiotu trzeciego, jeżeli powołuje się na jego zasoby
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
— podać w formularzu ofertowym (Załącznik do SIWZ) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz załączyć
dokumenty, z których to wynika.
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Sekcja IV: Procedura

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
Uwaga: Zamawiający będzie żądał od wykonawcy (którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą), który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ww. ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII pkt 3 ppkt 2) od lit. a) do lit.
i).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami w SIWZ zamieszczonej
pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektami umów - załączniki do SIWZ oraz dokumentacją do
postępowania zamieszczoną pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow.
Zmiany do umowy zgodnie z zapisami SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

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

Dostawy - 461594-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461594-2019:TEXT:PL...

7 z 10 02.10.2019, 09:04



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego - zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ zamieszczonej
pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy opis dotyczący faktur elektronicznych -zgodnie z zapisami w
projektach umów - załączniki do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Zgodnie z regulacją działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
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faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. 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.
5. 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 art. 180 ust. 5 zdanie drugie ww. ustawy albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku 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 udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. 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.
10. Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
zamawiającego.
12. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w
ustawie z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w dziale VI – Środki
ochrony prawnej,
oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zapisy RODO zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczonej pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/belchatow:
Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO -
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
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup energii elektrycznej dla Miasta ...
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2019
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