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Polska-Warszawa: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
2022/S 249-726485

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000001258
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@mimuw.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.mimuw.edu.pl/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony-wmimzp-37109-042022-
na-dostawe-foteli-biurowych-dla
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa foteli biurowych dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Numer referencyjny: WMiM/ZP-379/9-04/2022

II.1.2) Główny kod CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa (tj. sprzedaż, dostarczenie, wydanie i montaż) foteli biurowych na 
potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (tj. sprzedaż, dostarczenie, wydanie i montaż) foteli biurowych na 
potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW: 1) 43 sztuk w ramach zamówienia podstawowego; 
2) 43 sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego realizowanego sukcesywnie. 2. Przedmiot zamówienia 
obejmuje również rozładunek i transport foteli biurowych do siedziby Zamawiającego, montaż foteli biurowych 
w sposób umożliwiający natychmiastowe użytkowanie wraz z instruktażem w zakresie bezpiecznej obsługi 
foteli. 3. Wszystkie dostarczone fotele biurowe muszą być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nie 
powystawowe, nie używane, z bieżącej produkcji, wolne od wad fizycznych i prawnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1) niniejsze zamówienie jest zamówieniem wznawianym, polegającym na wykonywaniu po raz kolejny tych 
samych dostaw przewidzianych w pierwotnej umowie; 2) wznowienie nie wymaga zmiany umowy i dotyczy 
umowy zawartej na czas określony, która podlega przedłużeniu na kolejny okres. 3) W przypadku wznowienia 
zamawiający uwzględni waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na zasadach określonych w umowie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp na 
zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zawartych w Formularzu oferty (Załącznik nr1 i2 do 
SWZ) oraz wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ); 2) zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji 
polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Załączniku nr 5 
do SWZ. Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji; 3) w przypadku skorzystania z prawa opcji 
wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych 
w SWZ oraz w umowie; 4) warunkiem uruchomienia opcji jest przekazanie przez Zamawiającego pisemnej 
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informacji (zamówienia) dla Wykonawcy o korzystaniu (sukcesywnym) z prawa opcji - najpóźniej w terminie do 
10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wznowienia, o którym mowa w ust. 10, zdanie pierwsze 
stosuje się odpowiednio; 5) w przypadku zamówień objętych prawem opcji, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia wyniesie do 14 dni od dnia wysłania do wykonawcy zamówienia w ramach prawa opcji; 6) 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa 
opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna liczba lub 
zakres określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku 
nr 1 do SIWZ.

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:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy; 2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy; 3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 
r., str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1), 
4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z późn. zm.). 2. Wykonawca może zostać wykluczony 
przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy. 4. 
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 5. Okresy, w których muszą nastąpić okoliczności określone w ust. 1 i 
2 powyżej sankcjonowane wykluczeniem zostały określone w art. 111 ustawy. Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku, o którym 
mowa w Rozdziale VIII ust. 4 SWZ, tj. polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostępniającego 
zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu ww. podstawy wykluczenia, przewidziane 
względem Wykonawcy. DALEJ PONIŻEJ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. Dokumenty składane wraz z ofertą 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, zwane 
dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ, przy czym: 1) jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 
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05.01.2016 r. (Dz.Urz. UE L 3 z dnia 6 stycznia 2016 r. str. 16); 2) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie 
w postępowaniu składa JEDZ tylko w swoim zakresie; 3) w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę 
wspólną, w rozumieniu art. 58 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje w części I 
i wymagane w częściach II–III dla każdego z biorących udział Wykonawców; 4) w przypadku polegania na 
zdolnościach zawodowej podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa również JEDZ podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunku udziału w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 5) Wykonawca 
w części II JEDZ: a) w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego; b) w sekcji B 
(Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy) Wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy; 6) Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz 
sekcję D dotyczące podstaw wykluczenia zawartych w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy; UWAGA 
Wykonawca w Części III C JEDZ może, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wskazać możliwość pobrania 
przez Zamawiającego z bazy odpowiednio ekrs.ms.gov.pl albo ceidg.gov.pl zaznaczając TAK na pytanie „Czy 
informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?” 
wskazując właściwą bazę danych. 7) Zamawiający wymaga wypełnienia w Części IV (Kryteria kwalifikacji) 
jedynie Sekcji „α” jako wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca 
nie musi wypełniać części V JEDZ; 8) Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących 
podwykonawców; 9) Wykonawca wypełnia jednolity dokument, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu 
może korzystać z serwisu eESPD http://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, 
które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego; 10) po 
stworzeniu lub wygenerowaniu jednolitego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego, podpisuje 
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu 
(pełna instrukcja wypełniania JEDZ), dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 2. Oświadczenie 
Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg wzoru stanowiące Załącznik nr 
4 do SWZ. 3. Pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez 
pełnomocnika. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku polegania na zdolności zawodowej podmiotu 
udostępniającego zasoby - zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. 6. Wykonawca 
składa wraz z ofertą PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymienione w Rozdziale VII SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
B. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w zakresie art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia 
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od 
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innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji; UWAGA W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia, o którym 
mowa w uwadze do Rozdziału X lit. A ust. 5 pkt 5 SWZ, art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy stosuje się. 4) oświadczenia 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych oświadczeniach wymienionych w części A ust. 1 i 2, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ; 5) 
wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. UWAGA Wzory dokumentów dot. pkt 2, 4 i 5 zostaną 
przesłane Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia ww. dokumentów. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia § 4 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) stosuje 
się odpowiednio. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności zawodowej podmiotu udostępniającego zasoby, 
zastosowanie ma § 5 ww. rozporządzenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący zdolności zawodowej. 2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie 
– należycie wykonał co najmniej trzy zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę mebli biurowych 
o wartości każdej dostawy co najmniej 80 000 zł brutto. Uwaga:. W przypadku podania wartości w innej 
walucie niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę wartość według kursu średniego NBP z dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
powyższy warunek musi spełnić samodzielnie jeden z nich, a w przypadku polegania na zdolnościach 
zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby, powyższy warunek musi samodzielnie spełniać ten 
podmiot. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 2, polegać 
na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ustawy). W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą 
zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4, winno 
wypełniać wymagania, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
awarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

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
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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: 27/01/2023
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: 26/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 4. Odwołanie wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

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@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2022
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