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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499425-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Halinów: Roboty budowlane
2017/S 241-499425

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
Halinów
05-074
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Tel.:  +48 227836020
E-mail: halinow@halinow.pl 
Faks:  +48 227836107
Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.halinow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.halinow.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zadanie 7 - budowa dwóch bezskratkowych przepompowni
ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszko.
Numer referencyjny: ZP.JRP.271.04.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:halinow@halinow.pl
http://www.bip.halinow.pl
http://www.halinow.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania jest „budowa dwóch bezskratkowych przepompowni
ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz
z przewodami tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej,
Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii,
Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej”.
— Kanał sanitarny Ø250 PVC o łącznej długości ok. L ca = 941,55 mb,
— Kanał sanitarny Ø200 PVC o łącznej długości ok. L ca = 2.801,95 mb,
— Odcinki sieci od głównego kanału do granic posesji Ø160PVC o dł. ok. L = 1.381,70mb,
— Kanał tłoczny Ø160 PE o łącznej długości ok. L ca = 854,64mb,
— Kanał tłoczny Ø110 PE o łącznej długości ok. L ca = 40,00mb,
— Kanał tłoczny Ø 63 PE o łącznej długości ok. L ca = 14,50mb,
— Pompownia ścieków „Ananasowa” o wydajności Q = 17-19dm3/s,
— Pompownia ścieków „Gruszkowa” o wydajności Q = 10dm3/s.

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
45200000
45100000
45300000
45400000
45110000
45111200
45233200
45231000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Halinów.
Polska.
Powiat mińsk mazowiecki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów „Zadanie 7 - budowa dwóch bezskratkowych przepompowni
ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz
z przewodami tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej,
Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii,
Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej”.
Pierwsza zlewnia pompowni „Ananasowa” obejmować będzie wybudowanie głównego kanału ściekowego
Dz250x7,3 mm PVC-U na odcinku od projektowanej studni S42.11.4 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic
Różana i Polna do studni S42.11 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Różana i Morwy i dalej ul. Morwy do
studni S42 oraz ul. Czereśniową do pompowni „Ananasowa”. Kolejne kanały Dz200x5,9mm PVC zlokalizowane
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w poszczególnych ulicach tj. Polnej, Morwy, Ananasowej, Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej,
Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii, Jaśminowej.
Zbiornik przepompowni „GRUSZKOWA”.
Należy wykonać przepompownię ze zbiornikiem z betonu min. C35/45 o średnicy wewnętrznej 1,5m i
głębokości całkowitej 5,1 m. Zbiornik przepompowni znajduje się w pasie drogowym ul. Gruszkowej. Natomiast
szafa sterownicza oraz zasilania została zlokalizowana na granicy działki 114/5 przy dz. nr 144/9. Pompownię
projektuje się jako przejazdową. Pompownia przykryta pokrywą betonową z włazem montażowym o wym.
Ø800/600mm typu ciężkiego, który będzie zamykany przed otwarciem przez osoby niepowołane. Zbiornik
pompowni zaprojektowano z kręgów prefabrykowanych DN Ø 1500 konstruowane wg PN-EN 1992-1-1:2008,
PN-EN 1917:2004 wraz z niezbędnymi elementami opisanymi w załączonym projekcie.
Zgodnie z poziomami sterowania pompami pojemność czynna zbiornika wynosi 1,60 m³.
Dla w/w pojemności retencyjnej zbiornika pompowni i dla wydajności pompy Q = 10,0 l/s czas pracy
pojedynczej pompy wynosi ok. 2,6 min (przy założeniu braku dopływu).
Zbiornik przepompowni „Ananasowa”.
Należy wykonać przepompownię ze zbiornikiem z betonu min. C35/45 o średnicy wewnętrznej 2,0m i
głębokości całkowitej 5,3 m. Zbiornik przepompowni znajduje się w pasie drogowym ul. Czereśniowej przy ul.
Ananasowej. Natomiast szafa sterownicza oraz zasilania została zlokalizowana na granicy działki 127 przy
dz. nr 133/2. Pompownię projektuje się jako przejazdową. Pompownia przykryta będzie pokrywą betonową
z włazem montażowym o wym. Ø800/600mm typu ciężkiego, który będzie zamykany przed otwarciem przez
osoby niepowołane. Zbiornik pompowni wykonać z kręgów prefabrykowanych DN Ø 2000 konstruowane wg
PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1917:2004 wraz z niezbędnymi elementami opisanymi w załączonym projekcie.
Zgodnie z poziomami sterowania pompami pojemność czynna zbiornika wynosi 2,50 m³.
Dla w/w pojemności retencyjnej zbiornika pompowni i dla wydajności pompy Q = 19,0 l/s czas pracy
pojedynczej pompy wynosi ok. 2,2 min (przy założeniu braku dopływu).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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: Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klim

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dokładny termin wykonania 31.9.2019 r.
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Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

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:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2017 r., poz.1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z.2016 r. poz. 65). Posiadającego doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy przez min
36 miesięcy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazała budowy na których osoba ta pełniła funkcje
kierownika budowy ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim
osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z. 2017 r., poz.1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65). Posiadającego
doświadczanie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy przez min 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazała budowy na których osoba ta pełniła funkcje
kierownika budowy ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim
osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy.
Uwaga:
Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika budowy z funkcją kierownika robót instalacyjnych w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
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c) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na
budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 400 000,00 złotych brutto.
Uwaga: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości
zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni
kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia.
O zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dla niniejszego zamówienia obowiązują Warunki Kontraktowe według FIDIC (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils): „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych
przez zamawiającego„ drugie wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez
COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i
Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of contract for construction for building and engineering
works designed by the employer (czerwona książka).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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: 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: 24/01/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 24/01/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
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W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, pokój nr 24.

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:
4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
W pkt 4.2.
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który.
Po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia.
28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
W istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy,
Co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie,
O którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
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O zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
Na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać.
Za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa.
W art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżelima lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lubmoże 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
podjętejw niniejszym 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
sięniezgodność 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
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certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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:
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 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 1) i 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.
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;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawyPzp.
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 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) 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:http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017
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