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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563219-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Puck: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2020/S 229-563219

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Puck
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 13
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ciskowski
E-mail: przetargi@miasto.puck.pl 
Tel.:  +48 586730518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.miastopuck.pl

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

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:
„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i 
żeglarskich” (etap I)
Numer referencyjny: RGKiM.271.10.2020.ACH

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia 
rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (etap I) realizowanego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 8 Konwersja, działania 
8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ 
(Dokumentacja projektowa).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
84-100 Puck

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia 
rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (etap I) realizowanego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 8 Konwersja, działania 
8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ 
(Dokumentacja projektowa). Realizacja projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia 
rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”:
Etap I realizacji (będący przedmiotem niniejszego postępowania) obejmujący: budowę części Falochronu 
Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu 
połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz 
przygotowaniem nasady zaplecza portu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane (GR) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia (GU) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 Konwersja, 
działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) 
zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na postawie art. 24aa ustawy Pzp.

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:
1. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2.1 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. posiada środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub 
zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie, co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów 00/100 
złotych);
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów 
złotych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na 
wezwania Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) 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;
b) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać,iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie – zrealizował co najmniej 1 przedsięwzięcie budowlane 
(projekt)w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
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odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 r. 1010 poz. 645), o wartości 
projektu nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
1) kierownikiem budowy, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej 
bez ograniczeń,
2) kierownikiem robót branży drogowej, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
3) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadającym: 
uprawn. do kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
4) kierownikiem robót branży hydrotechnicznej, posiadającym: uprawn. do kierowania robotami budowlanymi w 
spec. inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
5) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, posiadającym uprawnienia do kier. robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
6) kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Uprawnienia w/w osób wydane na podst.ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186) lub 
równoważne wydane na podst.wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykazane osoby z uprawnieniami j/w, muszą posiadać następujące dośw.:
Ad. 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika budowy,na co najmniej 1 przedsięwzięciu budowl. (projekcie) 
w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych w rozumieniu zapisów w/w Rozp. Min. Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 1.6.1998, o wart. projektu nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto,
Ad. 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności 
jest krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej, na co najmniej 2 rob. bud. 
polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie ulic lub dróg, o wart. robót branży drogowej 
nie mniejszej niż 450 000 PLN netto każda,
Ad. 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej, na co najmniej 2 robotach 
budowlanych polegających na budowie, przebudowie,rozbudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej, o wart. robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto każda
Ad. 4) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży hydrotechnicznej, na co najmniej 1 rob. bud. 
polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie portu lub przystani jachtowej, na co najmniej 
50 miejsc cumowniczych, o wart. robót branży hydrotechnicznej nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto,
Ad. 5) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej /elektroenergetycznej,na co 
najmniej 1 rob. bud. polegającej na budowie,przebudowie, rozbudowie lub remoncie instalacji elektrycznych lub 
elektroenergetycznych, o wart. robót branży elektrycznej /elektroenergetycznej nie mniejszej niż 500 000 PLN 
netto,
Ad. 6) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, na co najmniej 1 
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rob. bud. polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynków lub obiektów budowlanych, 
o wart. robót nie mniejszej niż 100 000 PLN netto.
Dopuszczalne jest łączenie ww funkcji przez jedną osobę, jeśli posiada wymagane uprawnienia w więcej niż 
jednej specjalności. Wyszczególnione roboty mogą być wykonane w ramach jednego lub kilku zadań.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na 
wezwania Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
— wykaz 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, 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 – zał. nr 4 do SIWZ;
— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 – zał. nr 5 do 
SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowy zawarto projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarto w projekcie 
umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 11:30

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: 27/02/2021
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2020, o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, 
pokój nr 115.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty zgodnie z roz. VII SIWZ. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
b) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego,
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert – zał. nr 4 do SIWZ;
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
— zał. nr 5 do SIWZ.
Zam. wykluczy z post. Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy 
(przesłanki wykl. a obligatoryjne) oraz na podst. przesłanek fakultatywnych – art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post. o udzielenie zam. oraz spełniania warunków udziału w 
post. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci oświadczenia JEDZ (zał. nr 
2 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk.nie podlega wykluczeniu i 
spełnia warunki udziału w post.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wyk, będzie zobowiązany złożyć następujące dokumenty i 
oświadczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne – zał. nr 8 do SIWZ;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 8 do SIWZ;
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, – zał. nr 8 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 4.3 rozdziale VII SIWZ:
Pkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
Pkt b), c), d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zam. za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/puck, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje w zakresie wymagań Zam.o dot.oświadczeń i dokumentów określa rozdział VII SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) 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: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 1. Odwołanie 
wnosi się: — w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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 – jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7.1 i 7.2 wnosi się: — w 
przypadku zamówień, których wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli 
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Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; W przypadku 
wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku 
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 
albo wniesienia nowego wadium na okres nie zbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 
Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza 
się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020
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