
Dz.U./S S5
08/01/2019
5937-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 10

08/01/2019 S5
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5937-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Roboty drogowe
2019/S 005-005937

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
Tel.:  +48 616404151
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl 
Faks:  +48 616404044
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl

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/wrzesnia
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/wrzesnia
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:
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr
15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2
Numer referencyjny: ZP-271/5/WIK-RI/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetarg@wrzesnia.pl
http://www.wrzesnia.pl
https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
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45233140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Projektuje się jezdnię obwodnicy o nawierzchni bitumicznej, budowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę
chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazdów, zatok postojowych i autobusowych, obiektów
inżynierskich, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przebudowę lub zabezpieczenie
wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz wycinkę drzew i krzewów. W ramach Etapu 2 realizowanego w 4
częściach (zdaniach) obejmuje budowę odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym
(część 1), budowę wiaduktu w Gutowie Małym (część 2), budowę dwóch rond z łącznikiem i wylotami (część 3)
oraz budowę drogi gminnej – łącznik z ul. Łokietka we Wrześni (część 4). Zamawiający dopuszcza składania
ofert częściowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Września

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
— budowę obwodnicy łączącej krajową nr 92 z drogą krajową nr 15,
— budowę zjazdów,
— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,
— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,
— budowę kanalizacji deszczowej,
— wzmocnienie podłoża gruntowego,
— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
— wycinkę i urządzenie zieleni.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości - 150 000 PLN (sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % wartości ceny brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa wiaduktu w Gutowie Małym
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45221120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Września

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
— budowę obiektu inżynierskiego w postaci wiaduktu drogowego, umożliwiającego zachowanie ciągłości
komunikacyjnej projektowanej obwodnicy Wrześni – km 1+233,5 oraz istniejącej linii kolejowej nr 003 Warszawa
Zachodnia – Kunowice – km 251+411,
— budowę zjazdów,
— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,
— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,
— budowę kanalizacji deszczowej,
— wzmocnienie podłoża gruntowego,
— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej PKP,
— przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 110 kV,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
— wycinkę i urządzenie zieleni.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości - 400 000 PLN
(czterysta tysięcy złotych).
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 % wartości ceny brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa dwóch rond wraz z łącznikiem i wylotami
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Września

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
— budowę rond w wylotami oraz drogi pomiędzy rondami,
— rozbudowę i budowę skrzyżowań,
— budowę chodników, zjazdów,
— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,
— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,
— budowę kanalizacji deszczowej,
— wzmocnienie podłoża gruntowego,
— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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— rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: jezdni, chodników, zatok
autobusowych, rowów drogowych.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości - 100 000 PLN (sto
tysięcy złotych).
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % wartości ceny brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa drogi gminnej – łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Września

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
— budowę drogi gminnej,
— rozbudowę i budowę skrzyżowań,
— budowę chodników, zjazdów,
— przebudowę i budowę elementów odwodnieniowych,
— przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
— budowę obiektów inżynierskich - przepusty,
— budowę kanalizacji deszczowej,
— wzmocnienie podłoża gruntowego,
— przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
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— rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: jezdni, chodników, zatok
autobusowych, rowów drogowych,
— wycinkę drzew.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości - 40 000 PLN
(czterdzieści tysięcy złotych).
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % wartości ceny brutto podanej w ofercie.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo roboty budowlane obejmujące:
A1) dla część 1 - budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej
wartości robót co najmniej 7 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto,
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A2) dla część 2 - zrealizował budowę jednego obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej o rozpiętości
teoretycznej nie mniejszej niż 25 mb,
A3) dla część 3 - budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej
wartości robót co najmniej 4 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto,
A4) dla część 4 - budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej
wartości robót co najmniej 2 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto.
b) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej dla części 1, 3 i 4 oraz w
specjalności mostowej dla części 2 do pełnienia funkcji kierownika budowy, która pełniła funkcję kierownika
budowy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, za
pośrednictwem platformy zakupowej wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie za pośrednictwem platformy zakupowej w formie
elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu 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, 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;
2) 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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 10:45

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: 15/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni,
ul. Ratuszowa 1, Sala sesyjna dnia 15.2.2019 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy, poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z
opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy
w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie elektronicznej
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) kosztorys ofertowy w formie elektronicznej opracowany wg zaleceń rozdziału XII SIWZ zgodnie z
załączonymi przez Zamawiającego plikami;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o
ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia
23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w oryginału w formie
elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie w
formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt b) Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie
podmiotu trzeciego w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia za pośrednictwem platformy zakupowej, wezwie wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem platformy w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
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1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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.
Dokumenty, o których mowa Wykonawca składa w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
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. Terminy wniesienia odwołania:
1) 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 – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 -
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,ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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