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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410608-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania
2018/S 181-410608

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymański
Tel.:  +48 227491400
E-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
Faks:  +48 227491401
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.utk.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci 3 aplikacji i gry symulacyjnej oraz
opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej
Numer referencyjny: BDG-WZPU.253.9.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72263000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci 3
aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć
edukacyjnych w ramach Projektu „Kampania Kolejowe ABC”

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 795 931.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1: Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci 3 aplikacji oraz
dostarczenie zestawów interaktywnych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72212500
72212911
48190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci 3 aplikacji na potrzeby prowadzenia
zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz dostarczenie zestawów
interaktywnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. opracowanie pod względem graficznym i dźwiękowym oraz wykonanie trzech aplikacji na tablice
interaktywne, z których każda składa się z edukacyjnych ćwiczeń multimedialnych, w szczególności:
a) zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej,
b) zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu działania aplikacji,
c) opracowanie zasobów dźwiękowych aplikacji,
d) testowanie i wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego,
e) wykonanie aplikacji umożliwiających ich zainstalowanie na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie
(opisanym w pkt. II.12.2.1) i objęcie ich gwarancją;
2. dostarczenie dwóch zestawów interaktywnych składających się z tablic interaktywnych, mobilnych statywów
oraz projektorów multimedialnych współpracujących z aplikacjami, o których w pkt. 1;
3. wdrożenie, przeprowadzenie szkolenia oraz objęcie gwarancją i wsparciem technicznym stworzonych
aplikacji i zestawów interaktywnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 %
Cena - Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości:
Dla Części 1 – 6 000,00 PLN (sześć tysiące złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2: Opracowanie i wykonanie interaktywnej pomocy dydaktycznej w postaci gry symulacyjnej
kontrolowanej za pomocą pada oraz dostawa systemu urządzeń do głosowania
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72212500
72212911
48190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Opracowanie i wykonanie interaktywnej pomocy dydaktycznej w postaci gry symulacyjnej kontrolowanej
za pomocą pada na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach
kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym:
1.1. opracowanie szczegółowego scenariusza gry symulacyjnej przedstawiającej zasady poruszania się
pojazdami na obszarach, na których występują przejazdy kolejowe, na podstawie wytycznych Zamawiającego;
1.2. po zaakceptowaniu scenariusza przez Zamawiającego – opracowanie graficzne i dźwiękowe, oraz
wykonanie gry symulacyjnej o tematyce bezpieczeństwa na obszarach, na których występują przejazdy
kolejowe, w tym:
a) zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej,
b) zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu działania gry,
c) opracowanie zasobów dźwiękowych gry,
d) testowanie i wprowadzanie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego,
e) wykonanie gry umożliwiającej jej zainstalowanie na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie i objęcie jej
gwarancją.
2. Dostarczenie systemu urządzeń do głosowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 %
Cena - Waga: 40 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości:
Dla Części 2 – 4 000,00 PLN (cztery tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3: Opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej, w tym opracowanie wykonanie i wdrożenie systemu
zarządzania konkursami i rankingiem oraz stworzenie filmu promocyjnego o aplikacji mobilnej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72212500
72212911
48190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Opracowanie, wykonanie i wdrożenie Aplikacji mobilnej, na podstawie wytycznych Zamawiającego, na
potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych
Dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym:
1.1. opracowanie na podstawie wytycznych Zamawiającego szczegółowego scenariusza Aplikacji dotyczącej
szeroko rozumianego bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w ich pobliżu, w tym propagującej wartości
i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas poruszania się na obszarach stacji,
przystanków i przejazdów kolejowych;
1.2. po zaakceptowaniu scenariusza przez Zamawiającego – opracowanie graficzne i dźwiękowe oraz
wykonanie w pełni działającej Aplikacji, w tym:
a) zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej,
b) zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu działania Aplikacji,
c) opracowanie zasobów dźwiękowych Aplikacji,
d) testowanie i wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego,
e) implementacja Aplikacji na mobilne systemy operacyjne iOS i Android,
f) udostępnienie Aplikacji za pomocą sklepów Google Play i App Store;
2. Opracowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Konkursami i Rankingiem umożliwiającego
samodzielne przeprowadzanie Konkursów przez Zamawiającego z wykorzystaniem Aplikacji oraz Rankingu:
2.1. opracowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie mechanizmu umożliwiającego zarządzanie
Rankingami, w tym:
a) zbieranie danych z Aplikacji zainstalowanych na urządzeniach Graczy, przechowywanie i przetwarzanie ich
na serwerze Zamawiającego w celu tworzenia Rankingu w części dotyczącej rankingu Graczy,
b) sortowanie zarejestrowanych Graczy oraz ich Wyników,
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c) tworzenie Rankingu w części dotyczącej rankingu klas i placówek edukacyjnych na podstawie Rankingu
Graczy,
d) generowanie raportów dotyczących Graczy, klas i placówek edukacyjnych biorących udział w Konkursach, a
także Graczy niezarejestrowanych oraz ich Wyników,
e) przechowywanie i przeglądanie danych historycznych dotyczących Rankingów;
2.2. opracowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie mechanizmu umożliwiającego samodzielne
prowadzenie przez Zamawiającego Konkursów z wykorzystaniem Rankingu, w tym:
a) obsługę Konkursów, m.in. stworzenie nowego Konkursu w określonych datach, edycję Regulaminu i opisu
nagród, zakończenia Konkursu,
b) przekazywanie informacji do uczestników Konkursu z wykorzystaniem Aplikacji,
c) gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych dotyczących liczby Graczy
I ich wyników, w zakresie opisanym w rozdz. XI tabela 1 pkt. 5,
d) aktualizację Listy placówek,
e) wyszukiwanie dowolnych danych, możliwość ich zestawienia i wyeksportowania do pliku w formatach XLSX
oraz PDF,
f) tworzenie raportów zawierających dane konkursowe,
g) przechowywanie i przeglądanie danych historycznych dotyczących Konkursów;
3. Stworzenie filmu promocyjnego w formie animacji, przedstawiającego Aplikację.
4. Wdrożenie, przeprowadzenie szkoleń oraz objęcie gwarancją i wsparciem technicznym stworzonej Aplikacji i
Systemu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40 %
Cena - Waga: 40 %

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:
POIS.05.02.00-00-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości:
Dla Części 3 – 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

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.1.6) 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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 119-270898

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
Część nr: 1

Nazwa:
Część 1: Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji oraz
dostarczenie zestawów interaktywnych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Część 2: Opracowanie i wykonanie interaktywnej pomocy dydaktycznej w postaci gry symulacyjnej
kontrolowanej za pomocą pada oraz dostawa systemu urządzeń do głosowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/09/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
The Dust S.A. - lider
ul. Podwale 7, lok. 5
Wrocław
50-043
Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Me & My Friends S.A.
ul. Podwale 7, lok. 5
Wrocław
50-043

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270898-2018:TEXT:PL:HTML
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Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 168 914.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 701.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Część 3: Opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej, w tym opracowanie wykonanie i wdrożenie systemu
zarządzania konkursami i rankingiem oraz stworzenie filmu promocyjnego o aplikacji mobilnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/09/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
The Dust S.A.
ul. Podwale 7, lok. 5
Wrocław
Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Me & My Friends S.A.
ul. Podwale 7, lok. 5
Wrocław
50-043
Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 388 398.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 395 230.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7, 8 Pzp;
Wykaz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami,
6) 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,
7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785),
9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym w pkt. 6.4 SIWZ (dokumentacja zamówienia),
10) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
11) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Szczegółowe wymagania wobec powyższych dokumentów określa dokumentacja zamówienia (SIWZ) w pkt.
7.1-7.6.
Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów jakie musi złożyć:
— wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
— wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, określa
dokumentacja zamówienia (SIWZ) w pkt. 7.7 - 7.9 Dokumentacja zamówienia jest dostępna na stronie
internetowej zgodnie z pkt. I.3 ogłoszenia o zamówieniu.
Inne informacje
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



Dz.U./S S181
20/09/2018
410608-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 9 / 10

20/09/2018 S181
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 10

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 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów 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 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.
4. 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 Pzp, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – 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 udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony
prawnej.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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