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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

"Wodociągi" Sp. z o.o.
ul. Reymonta 12
Głuchołazy
48-340
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Horodyski
Tel.:  +48 774391932
E-mail: zamowienia@wodgluch.pl 
Faks:  +48 774391742
Kod NUTS: PL523
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodgluch.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wodgluch.pl
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
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Las i Nowy Las
Numer referencyjny: 1/PROW/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Las i Nowy
Las.

mailto:zamowienia@wodgluch.pl
http://www.wodgluch.pl
http://www.wodgluch.pl
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W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja
sanitarna tłoczna, przyłącza kanalizacji sanitarnej (dosięgniki), tłocznia (pompownia) ścieków oraz odtworzenie
nawierzchni dróg.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów oraz wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 032 334.57 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
45100000
45232440
45311000
45233142

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie, powiat nyski, Gmina Głuchołazy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200 – 2996,52 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna DN110 – 1934,34 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej (dosięgniki) DN160 – 877,00 m,
- 1 (jedna) tłocznia (pompownia) ścieków,
- odtworzenie nawierzchni dróg.
2. Niniejsze zamówienie publiczne stanowi część obiektu budowlanego realizowanego w ramach Projektu pn.:
"Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy", którego łączna szacunkowa
wartość przekracza 20 000 000 EUR.

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
Okres w miesiącach: 14
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
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Numer identyfikacyjny projektu: 00024-65150-UM0800014/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych).
2. Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę
stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

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:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej
wysokości.
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, to taki, który posiada
środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określony
w tabeli kursów „A” średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, dalej (NBP) na dzień wystawienia
dokumentu.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs
złotego w stosunku do walut obcych z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia
dokumentu. Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki w pkt. III.1.2)
ogłoszenia, winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie Wykonawcy:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zakończył), co najmniej
jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem lub polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej
o wartości nie mniejszej niż podana poniżej, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) w zakresie osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi uprawnieniami i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia oraz
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej,
wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające, określone poniżej
wymagania.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki w pkt. III.1. 3)
ogłoszenia, winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie Wykonawcy:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania zamówienia, to taki, który wykaże,
że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zakończył), co najmniej jedną robotę budowlaną,
obejmującą swym zakresem lub polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej
niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto, wraz z załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2. W zakresie osób:
1) Kierownik budowy – 1 osoba, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza
osoba musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie:
- posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji jednego zakończonego
zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2.000,00 mb,
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- posiada uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez
ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawienia zdobyte
poza granicami Polski, a uznane na podstawie odrębnych przepisów,
2) Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi posiadać
następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
- posiada uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie
ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na
podstawie odrębnych przepisów,
3) Kierownik robót drogowych – 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
- posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej –
co najmniej w ograniczonym zakresie, wydanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające
im uprawienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji
wymienionych powyżej.
4. Wskazane powyżej osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane
osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w
kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
5. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określony
w tabeli kursów „A” średnich walut obcych NBP na dzień podpisania Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/ostatecznego (końcowego) Protokołu odbioru robót lub innego
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia),
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w
Części II SIWZ - Wzór Umowy.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Części II SIWZ - Wzór Umowy.

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

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: 24/08/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska - w Sali konferencyjnej, na parterze
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym:
1) nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców,
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

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:
1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16–20 ustawy
Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. VI.3.4 ogłoszenia.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie podlega wykluczeniu.
7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.3.6.1) ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ (ang. European Single Procurement Document -
ESPD), oświadczenie powinno zostać sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016,
str. 16), wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w pkt. VI.3.9 ogłoszenia, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń
lub dokumentów o których mowa w § 5 pkt. od 1 do 6 oraz 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.11 ogłoszenia, składa oświadczenia lub
dokumenty o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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.
6. Terminy na wniesienie odwołania:
1) 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 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 27.6.1) i 27.6.2) IDW 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,
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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. poz. 1113 z póżn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2017
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