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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322488-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełm: Roboty budowlane
2020/S 132-322488

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 54
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowicka
E-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl 
Tel.:  +49 825640456
Faks:  +49 825640456
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwsz.chelm.pl
Adres profilu nabywcy: www.pwsz.chelm.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pwszchelm.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: uczelnia publiczna

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku 
dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie” – II edycj...
Numer referencyjny: K-ZP.251.33.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku dydaktycznego Instytutu Nauk 
Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

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
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku, w tym w szczególności:
1) w zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace i pozyskać 
wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, zezwolenia lub decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji 
budowy budynku, w tym w szczególności:
a) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, w tym opracowanie projektu budowlanego dla 
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poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami – rozwiązania 
projektowe na każdym etapie należy uzgadniać z Zamawiającym;
b) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową, w tym opracowanie projektów wykonawczych dla 
poszczególnych branż – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym;
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
d) pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, kalibracji mapy, 
niezbędnej niwelacji terenu jako podstawy opracowania dokumentacji projektowej;
e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji;
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane;
g) wykonanie ew. dodatkowych badań geotechnicznych w celu uszczegółowienia i potwierdzenia słuszności 
przyjętych założeń konstrukcyjnych programu funkcyjno-użytkowego oraz jako podstawę opracowania 
dokumentacji projektowej;
h) wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia 
na wycinkę kolidujących z rozwiązaniem drzew w przypadku zaistnienia kolizji;
i) opracowanie projektu oznakowania nawierzchni;
j) wykonanie przedmiarów robót;
k) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – treść należy uzgodnić z 
Zamawiającym;
l) wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (o ile będą konieczne).
2) Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych dla realizacji budynku prac lub robót 
budowlanych, w tym w szczególności:
a) prace przygotowawcze, w tym:
(i) przygotowanie terenów zielonych (zrywanie, wymiana podłoża) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących 
z inwestycją;
(ii) budowę zjazdu z drogi publicznej (ul. Batorego);
(iii) wykonanie przyłączy ciepłowniczego/gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
elektroenergetycznego oraz telekomunikacyjnego;
(iv) przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami (jeśli będzie to konieczne);
b) w zakresie robót budowlanych dotyczących budowy budynku wchodzą w szczególności poniższe czynności:
(i) budowa budynku wraz z garażem podziemnym;
(ii) wykończenie budynku i wyposażenie wnętrz;
(iii) wyposażenie budynku we wszystkie niezbędne instalacje lub systemy;
(iv) przygotowanie placu budowy;
(v) wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy;
(vi) geodezyjne budynku,
(vii) rozebranie istniejących obiektów kolidujących z budową;
(viii) wykonanie nasypów i wykopów w niezbędnym zakresie;
(ix) przygotowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy nowej konstrukcji nawierzchni;
(x) transport i utylizacja urobku z rozbiórek;
(xi) plantowanie i uporządkowanie terenu;
(xii) wszelkie pozostałe prace mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji inwestycji;
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c) roboty w zakresie ukształtowania terenu nieruchomości, na której posadowiony będzie budynek, w tym w 
szczególności:
(i) właściwe ukształtowanie terenu;
(ii) budowa ciągu pieszo-jezdnego, chodników, schodów zewnętrznych, placów i innych powierzchni 
utwardzonych; ...

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 31 października 2022 r. z 
zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia przebiega z zachowaniem następujących terminów pośrednich:
1) dokumentacja projektowa do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

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 określa szczegółowo tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN 
(słownie: dziesięć milionów zł) oraz
2) w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
osiągnął obroty związane z wykonywaniem działalności w obszarze objętym zamówieniem na poziomie 
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nie niższym niż 12 000 000,00 PLN oraz uzyskał wskaźnik bieżącej płynności finansowej na poziomie nie 
mniejszym niż 1,1 obliczony wg wzoru:
aktywa obrotowe ogółem (bez należności o okresie płatności powyżej roku)
— -------------------
zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań o okresie wymagalności powyżej roku).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
finansowej Zamawiający będzie żądać dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz sprawozdania finansowego albo jego części, w 
przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca:
Osoby
1) Wykonawca spełni warunek, jeśli wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadające kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, 
spełniające następujące wymagania:
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie przy opracowaniu minimum jednej 
kompletnej dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej – osoba 
pełniąca funkcję projektanta,
— co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika budowy – posiadająca uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
która posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy w realizacji robót budowlanych,
— co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika robót sanitarnych – posiadająca uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie jako kierownik 
robót/budowy w realizacji robót sanitarnych,
— co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika robót elektrycznych – posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie jako kierownik robót/
budowy w realizacji robót elektrycznych,
— co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika robót drogowych do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń, która posiada doświadczenie jako kierownik robót/budowy w realizacji robót drogowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
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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, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych 
zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli 
wystąpi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności oraz zostaną uwzględnione warunki wprowadzenia tych 
zmian:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach określonych w § 3 ust. 4 umowy;
2) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i 
usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile Wykonawca ...

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: 11/08/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:30
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Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w siedzibie Zamawiającego, 
PWSZ w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, POLSKA, pokój 205.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami).
3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń 
sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.
2. Zabezpieczenie zostanie zwolnione, zgodnie z zapisami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach 
lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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:
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 lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 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 
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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 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 ppkt 1 i 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.
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 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020
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