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Polska-Pisz: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
20201S 215-526054
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014l241UE
Sekcia I: lnstvtucia zamawiaiaca
1.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, prowadzący postępowanie: Powiatowy Zarząd
Dróg w Piszu
Adres pocztowy: ul. Czerniewskiego 6
Miejscowość: Pisz
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 12-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zadroga
E-mail: parkwaypzd@hot.pl
Tel.: +48 874232807
Faks: ±48 874232422
Adresy internetowe:
Główny adres: http:I/bip.powiat.pisz.pl
Adres profilu nabywcy: www.pzd.pisz.pl
1.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http:Ilbip.powiat.pisz.pllindex.php?k=145
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https:Ilpzdpisz.ezamawiajacy.pl
1.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi
Sekcia II: Przedmiot
11.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
11.1.1)
Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N
(Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 0±000 do km 11±200
Numer referencyjny: PZD.3210.13.2020
11.1.2)
Główny kod CPV
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
—
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Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: rozbudowa drogi
powiatowej nr 1867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 0+000 do km 11±200 dł. ok. 11,5 km.
Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Opis
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32412100 Sieć telekomunikacyjna
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Glówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren powiatu piskiego, województwo warmińsko-mazurskie, POLSKA.
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: rozbudowa drogi
powiatowej nr 1867N (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km 0+000 do km 11+200 dl. ok. 11,5 km.
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych i wykonaniu robót budowlanych w zakresie rozbudowy
drogi powiatowej klasy G (zmiana klasy drogi z Z zbiorcze na G główne) o przekroju jednojezdniowym do
kategorii ruchu KR4 (US kN/oś). W ramach zamówienia należy:
na etapie projektowania:
wykonać dokumentację projektową w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie
funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do
wykonania tej dokumentacji,
uzyskać wymagane prawem decyzje oraz zezwolenia na budowę, niezbędne do wykonania robót
budowlanych objętych niniejszą umową, w tym uzyskać ostateczną decyzję ZRID;
na etapie realizacji robót:
wykonać roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy,
sprawować nadzór autorski w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji wykonawczej,
uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
—

—

—

—

—

—

—

—
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11.2.5)

Knjteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
11.2.6)
Szacunkowa wartość
11.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31112/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
11.2.11) informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
11.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy).
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę
stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
Sekcia Ill: informacie o charakterze prawnym. ekonomicznym! finansowym i technicznym
111.1)
warunki udziału
111.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.
111.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej;
b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi wykazać:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN
(pięć milionów);
b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN (pięć milionów).
Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków
Wykonawcy wykazują łącznie.
111.1.3) ZdolnośĆ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o określonych poniżej
parametrach;
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca na każdą funkcję wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co
najmniej: 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulico klasie drogi lub ulicy min. G i
kategorii ruchu min. KR4, o łącznej wartości robót co najmniej 15 000 000 PLN (piętnaście milionów) netto.
za drogę lub ulicę zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego protokolu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia);
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownik budowy
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub
nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. G i kategorii ruchu min. KR4 O łącznej wartości
—

—
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robót co najmniej 15 000 000 PLN (piętnaście milionów) netto, każde na stanowisku/stanowiskach: kierownika
budowy lub kierownika robót drogowych dla odcinka o długości min. 5 km lub inżyniera kontraktu.
Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), końcowego protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia);
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: główny projektant drogowy
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 6 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy
min. G i kategorii ruchu min. KR4, o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 5 km na stanowisku/stanowiskach:
głównego projektanta drogowego lub projektanta drogowego.
Jako opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia końcowego
protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych
powyżej.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.1. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy(-ów) na realizację
zadaniafzadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku Potencjał kadrowy”.
111.2)
Warunki dotyczące zamówienia
111.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, osobiste wykonanie
kluczowych części zamówienia określonych w SIWZ, powinno być zrealizowane przez tego członka
konsorcjum, który wykazuje się wiedzą i doświadczeniem opisanym w pkt 111.1.3 ogłoszenia.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w
SIWZ.
4. Wymagania zatrudnienia przez ~„konawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w
SIWZ.
Sekcia IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
V.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
V.2)
Informacje administracyjne
V.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3)
lV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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: 10/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu, uI. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, POLSKA, pokój nr 9
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, POLSKA,
pokój nr 9 za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pzdpisz.ezamawiajacy.pI
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Vl.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Vl.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Vl.3)
Informacje dodatkowe:
1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie ww sekcji Dokumenty
zamówienia”. Pobranie dokumentu następuje po zaznaczeniu checkboxa przy wybranym załączniku i wciśnięciu
polecenia Pobierz”. Przy zaznaczeniu wielu dokumentów pliki zostaną spakowane do formatu zip.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a”,
w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A—D) w części IV JEDZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
tych Wykonawców.
6. 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.
7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,
o których mowa w ~ 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w ~ 7 i S rozporządzenia Ministra Rozwoju
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z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1—4
oraz 8 ustawy Pzp.
10. Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały
ukończone w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r
Minimalny termin realizacji umowy do dnia 31 października 2022 r. (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji umowy”.
11. 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.
12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt V.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.
14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Procedury odwoławcze
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: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://w~w.uzp.gov”pI
Vl.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
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oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowaw 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.
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. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. 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;
5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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;
5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej 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;
5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
—

—
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu ha
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.p
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:/I~.uzp.gov.pI
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3011012020
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