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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455854-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Komputery przenośne
2020/S 189-455854

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Urząd Statystyczny w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Owocowa 3
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-158
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Krawczyk
E-mail: b.krawczyk@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 327791243
Faks:  +48 327791300
Adresy internetowe:
Główny adres: https://katowice.stat.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-katowicach/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
Numer referencyjny: KCE-WAD.271.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem:
— część I – zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji spisów 
powszechnych PSR 2020 i NSP 2021: 35 komputerów stacjonarnych, z zastrzeżeniem prawa opcji 
polegającego na zwiększeniu zamówienia maksymalnie o 7 sztuk dodatkowych komputerów stacjonarnych; 25 
komputerów przenośnych typu 1a; 10 komputerów przenośnych typu 1b; 45 monitorów.
— część II – zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracy zdalnej: 140 
komputerów przenośnych typu 2a, z zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na zwiększeniu zamówienia 
maksymalnie o 20 sztuk dodatkowych komputerów przenośnych typu 2a; 30 komputerów przenośnych typu 2b.

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 i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji spisów powszechnych 
PSR 2020 i NSP 2021
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30237410 Myszka komputerowa
30237270 Torby na komputery przenośne
48620000 Systemy operacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby 
realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021:
— komputery stacjonarne (z oprogramowaniem) – 35 sztuk, z zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na 
zwiększeniu zamówienia podstawowego maksymalnie o 7 sztuk dodatkowych komputerów stacjonarnych (z 
oprogramowaniem),
— komputery przenośne typu 1a (z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą bezprzewodową i torbą) – 
25 sztuk,
— komputery przenośne typu 1b (z wyświetlaczem 17,3’’, oprogramowaniem, myszą bezprzewodową i torbą) – 
10 sztuk,
— monitory (przekątna ekranu nie mniej niż 23,6” i nie więcej niż 24,5”, z regulacją wysokości) – 45 sztuk.
2. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie spełniać poniższe wymagania:
— sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez 
Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
— sprzęt będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,
— sprzęt będzie współpracował z siecią energetyczną o parametrach 230 V ± 10 %, 50 Hz.
3. Na dostarczony w ramach realizacji zamówienia sprzęt komputerowy Wykonawca udzieli co najmniej 
24 miesięcznej bezpłatnej gwarancji, której termin liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru 
jakościowego.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek i 
wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru jakościowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dopuszcza prawo opcji w części dotyczącej zakupu 35 komputerów stacjonarnych (z 
oprogramowaniem), z zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na zwiększeniu zamówienia podstawowego 
maksymalnie o 7 sztuk dodatkowych komputerów stacjonarnych (z oprogramowaniem).
W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa 
opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w SIWZ prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części;
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też 
nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego liczbę komputerów 
stacjonarnych (z oprogramowaniem) w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
4) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia do Wykonawcy;
5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują 
przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją 
będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować zakup w 
maksymalnej liczbie 7 komputerów stacjonarnych (z oprogramowaniem);
7) Zamawiający zastrzega, że ilość, o której mowa w pkt 6, przewidziana w ramach opcji, jest wielkością 
maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania 
umowy;
8) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji poprzez przekazanie zawiadomienia, o którym 
mowa w pkt 3 najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r.

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
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie 20 dni od daty zawarcia umowy, jednak 
nie później niż do dnia 17 grudnia 2020 r. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny 
ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracy zdalnej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30237410 Myszka komputerowa
30237270 Torby na komputery przenośne
48620000 Systemy operacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby 
pracy zdalnej:
— komputery przenośne typu 2a (z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą i torbą) – 140 sztuk, z 
zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na zwiększeniu zamówienia podstawowego maksymalnie o 20 sztuk 
dodatkowych komputerów przenośnych typu 2a (z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą i torbą),
— komputery przenośne typu 2b (z wyświetlaczem 17,3’’, oprogramowaniem, myszą i torbą) – 30 sztuk.
2. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie spełniać poniższe wymagania:
— sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez 
Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
— sprzęt będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,
— sprzęt będzie współpracował z siecią energetyczną o parametrach 230 V ± 10 %, 50 Hz.
3. Na dostarczony w ramach realizacji zamówienia sprzęt komputerowy Wykonawca udzieli co najmniej 
24-miesięcznej bezpłatnej gwarancji, której termin liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru 
jakościowego.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek i 
wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru jakościowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza prawo opcji w części dotyczącej zakupu 140 komputerów przenośnych typu 2a 
(z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą i torbą), z zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na 
zwiększeniu zamówienia podstawowego maksymalnie o 20 sztuk dodatkowych komputerów przenośnych typu 
2a (z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą i torbą).
W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa 
opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w SIWZ prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części;
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też 
nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego liczbę komputerów 
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przenośnych typu 2a (z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą i torbą), w ramach przedmiotowego 
uprawnienia Zamawiającego;
4) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia do Wykonawcy;
5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują 
przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją 
będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować zakup w 
maksymalnej liczbie 20 komputerów przenośnych typu 2a (z wyświetlaczem 15,6’’, oprogramowaniem, myszą i 
torbą);
7) Zamawiający zastrzega, że ilość, o której mowa w pkt 6, przewidziana w ramach opcji, jest wielkością 
maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania 
umowy;
8) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji poprzez przekazanie zawiadomienia, o którym 
mowa w pkt 3 najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r.

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
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie 20 dni od daty zawarcia umowy, jednak 
nie później niż do dnia 17 grudnia 2020 r. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny 
ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15 SIWZ.

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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, należytego wykonania co najmniej:
— dla części I zamówienia – 1 dostawy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, o wartości nie mniejszej 
niż 100 000 PLN brutto,
— dla części II zamówienia – 2 dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, o wartości nie mniejszej 
niż 200 000,00 PLN brutto każda.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorami umów, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 
5A do SIWZ oraz załącznik nr 5B do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
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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

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: 30/10/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 30/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, 40-158 Katowice, 
POLSKA, pok. 007 (parter).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia transmisji z czynności otwarcia ofert w sieci internet. 
Link do transmisji Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, w zakładce niniejszego postępowania, 
najpóźniej na 2 dni przed otwarciem ofert.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z 
art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wykaz dokumentów i oświadczeń wskazuje pkt 8.16.1–8.16.9 
SIWZ). Dokumenty podmiotów zagranicznych określa dodatkowo pkt 8.17 SIWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz zasady zachowania poufności danych i informacji zostały 
określone w pkt 2 SIWZ.
4. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu:
— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
— elektronicznej platformy usług administracji publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal
— poczty elektronicznej SekretariatUSKce@stat.gov.pl 
5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp 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 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
4. 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 ustawy 
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby w postaci 
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papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
7. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż 
do czasu otwarcia rozprawy.
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. W sprawach nie uregulowanych w pkt. 19 SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
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