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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455317-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2020/S 189-455317
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Krotoszyńska
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Tel.: +48 47751-16-31
Faks: +48 47751-53-19
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
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/kwp_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie
Numer referencyjny: SZPiFP-110-20

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: „Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie”.
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w:
1) dokumentacji projektowej;
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
3) istotnych postanowieniach umowy;
Stanowiących załączniki do SIWZ.

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
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262300 Betonowanie
45262500 Roboty murarskie i murowe
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45410000 Tynkowanie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: „Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie”.
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w:
1) dokumentacji projektowej;
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
3) istotnych postanowieniach umowy.
Stanowiących załączniki do SIWZ.
3. Przedmiotem zamówienia są r. b., a w szczególności: r. b. w zakresie budynków, betonowanie, r. murarskie,
konstrukcje stalowe, r. ziemne, wykonywanie pokryć dachowych, r. instalacyjne elektryczne,r. w zakresie
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okablowania oraz inst. elektrycznych, r. izolacyjne, r. instalacyjne wod.-kan. i sanitarne, instalowanie
c.o.,instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, tynkowanie, r.w zakresie stolarki budowlanej,
pokrywanie podłóg i ścian, r. malarskie i szklarskie, r. budowlane wykończeniowe, pozostałe,przyłącza
wodociągowe, sanitarne, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, roboty nawierzchniowe.
4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy,
zgodnie z którym zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okresu gwarancji jakości / 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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);
2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie RM z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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:
Nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 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;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) wykonawcy:
wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – r. b. odpowiadające swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zam. Za roboty budowlane* odpowiadające wartością i rodzajem robocie stanowiącej przedmiot
zam. Zamawiający uzna jedną lub maks. dwie roboty ogólnobudowlane, tj.: wielobranżowe (obejmujące co
najmniej roboty z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla budynku/budynków użyteczności publicznej**
której pojedyncza lub łączna wartość brutto była większa lub równa 15 000 000,00 PLN.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,warunek nie podlega sumowaniu,tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi wykazać się całym wymaganym powyżej doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony,
jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym
doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
* Przez r. b. zamawiający rozumie wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz.1843 ze zm.) lub obiektu budowlanego a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
** Przez budynek użyteczności publicznej zamawiający rozumie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (t.j. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) – budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny;
b) osób:
wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego legitymujące się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydawanymi
na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
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2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz.
2272 ze zm.) w specjalności:
— konstrukcyjno-budowlanej, pełniąca jednocześnie obowiązki kierownika budowy, posiadająca:
• minimum siedmioletnie doświadczenie jako kierownik budowy,
• doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy w realizacji minimum jednego zadania obejmującego
budowę, przebudowę lub remont budynku/budynków o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto.
Uwaga: zamawiający uzna wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
budynku/budynków,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą w każdej specjalności.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do
SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 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: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2020
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem (www.patformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku – „Odszyfruj oferty”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: otwarcie ofert jest jawne.
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:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert (sekcja IV.2.6 ogłoszenia).
2. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych). Pozostałe wymagania dot. wadium zgodnie z rozdz. IX SIWZ.
3. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu
„procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy).
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. 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.
7. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy.
8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie w formie „Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”;
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie (jeżeli dotyczy).
9. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć: w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie/
podmiotów występujących na zasadach określonych w art. 22a – oświadczenia lub dokumenty o których
mowa w §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,zwanego dalej
„rozporządzeniem”.
10. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może złożyć
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w §5 rozporządzenia, składa dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w §7
rozporządzenia.
12. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dot. dokument wskazany w §5 pkt 1 rozporządzenia składa
dokument, na zasadach określonych w §8 rozporządzenia.
13. Zamawiający dopuszcza udzielenie wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w oparciu o
art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku dysponowania przez
zamawiającego stosownymi środkami finansowymi. Zaliczka jest udzielana na pokrycie kosztów realizacji
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zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający może udzielić wykonawcy zaliczki
jednorazowo lub w transzach do wysokości 50 % wartości umownej, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy
(wysokość i ilość transz/zaliczki określi zamawiający).
14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w 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
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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
nie zgodność 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 w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, 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. 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. Jeśli 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 jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
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