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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000040284
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 103
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bawankiewicz
E-mail: agnieszka.bawankiewicz@gkpge.pl
Tel.: +48 785070264
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A. Podmiot upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Ciepłownicza 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-587
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bawankiewicz
E-mail: agnieszka.bawankiewicz@gkpge.pl
Tel.: +48 785070264
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy Al. Niepodległości 33 i 35, budynku salonu
samochodowego przy ul. Świebodzińskiej i budynku L9 przy ul. Łężyca-Ciesielska w Zielonej Górze

II.1.2)

Główny kod CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy Al. Niepodległości 33 i 35, budynku salonu
samochodowego przy ul. Świebodzińskiej i budynku L9 przy ul. Łężyca-Ciesielska w Zielonej Górze:
Zadanie 1: Budowa przyłącza sieci cieplnej do istniejącego budynku mieszkalnego przy Alei Niepodległości 33
w Zielonej Górze
Zadanie 2: Budowa odcinka sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy Al. Niepodległości
35 w Zielonej Górze
Zadanie 3: Budowa przyłącza sieci cieplnej do projektowanego budynku salonu samochodowego z serwisem
przy ul. Świebodzińskiej w Zielonej Górze
Zadanie 4: Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnych L9 przy ulicy Łężyca – Ciesielska w Zielonej Górze

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy Al. Niepodległości 33 i 35, budynku salonu
samochodowego przy ul. Świebodzińskiej i budynku L9 przy ul. Łężyca-Ciesielska w Zielonej Górze:
Zadanie 1: Budowa przyłącza sieci cieplnej do istniejącego budynku mieszkalnego przy Alei Niepodległości 33
w Zielonej Górze
Zadanie 2: Budowa odcinka sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy Al. Niepodległości
35 w Zielonej Górze
Zadanie 3: Budowa przyłącza sieci cieplnej do projektowanego budynku salonu samochodowego z serwisem
przy ul. Świebodzińskiej w Zielonej Górze
Zadanie 4: Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnych L9 przy ulicy Łężyca – Ciesielska w Zielonej Górze

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie nr 1 i 2 - POIS.01.05.00-00-0036/16 w ramach Zadania nr 2, współfinansowanego ze środków POIŚ
2014 – 2020, Działanie 1.5 Zadanie nr 3 i 4 - POIS.01.06.02-00-0003/16 współfinansowanego ze środków POIŚ
2014 – 2020, Poddziałanie 1.6.2

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:
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z pkt 15.2. SIWZ;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 15.6. SIWZ.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w
przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1–2 i
8 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 3.
powyżej.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóca konkurencji.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
6.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj.: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
7. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, zobowiązany jest złożenia JEDZ, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
8. 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, zobowiązuje te podmioty do złożenia JEDZ.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.
11. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznejlub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 2 000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
2 zadania budowy sieci cieplnej o długości min. 40m i średnicy nie mniejszej niż DN100.
2. wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponować odpowiednią ilością osób niezbędnych do
realizacji zamówienia, posiadających niezbędne kwalifikacje, tj. minimum:
a) Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Robót
Ilość osób: 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie
Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle
wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w
tym co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci cieplnej o długości min. 40 m i średnicy nie
mniejszej niż DN100;
b) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Specjalista ds. Geodezji
Ilość osób: 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
• uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i
kartograficznego lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa,
• co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego zdobytego jako geodeta, po uzyskaniu uprawnień w dziedzinie
geodezji i kartografii;
c) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Spawacz
Ilość osób: 2
Doświadczenie i kwalifikacje:
• posiadanie uprawnień do spawania metodą TIG i E z dopuszczeniem do spawania rurociągów
d) Osoba proponowana do pełnienia funkcji - Mufiarz
Ilość osób: 2
Doświadczenie i kwalifikacje:
• odbycie szkolenia w wykonywaniu muf w technologii preizolowanej
e) 1 osobą posiadających uprawnienia dozorowe – Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr 2 pkt. 2 zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.828
ze zm.),
f) 1 osobą posiadającą uprawnienia eksploatacyjne– Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Gr 1 pkt. 3, zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad
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stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr
89, poz.828 ze zm.).
której zadaniem będzie zakładanie zabezpieczeń na przewody energetyczne kolidujące z przebudowywaną
siecią cieplną.
Ponadto:
Wszyscy pracownicy kierowani do pracy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Gr. 2 pkt. 2, zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami)
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą JEDZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwanie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Pzp:
1.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i
wniesieniezabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1.2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt
ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego
postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności
jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
2. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Szczegółowe informacje zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 27/07/2020
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia ofert na portalu zakupowym odbędzie się online pod adresem https://swpp2.gkpge.pl
oraz poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype.

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. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone
zwykorzystaniemsystemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://
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www.swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są
wSIWZ.
2. Treść SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – w systemie SWPP2.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej
(tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
ocenionanajwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 32
SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: 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 PZP, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o Zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP
czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 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 wniesienia odwołania: 6.1 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 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób. 6.2 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
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Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej. 6.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 33.6.1 i 33.6.2 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. 6.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze Oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 6.4.1
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6.4.2 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu
odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 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 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 (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2020

