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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638233-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Złoty Potok: Przygotowanie terenu pod budowę
2020/S 253-638233
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złoty
Potok
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 2
Miejscowość: Złoty Potok
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szostak
E-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 343291170
Faks: +48 343291171
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl
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
Inny rodzaj: Skarb Państwa – państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe, nadleśnictwo Złoty Potok

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w
Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec
Numer referencyjny: S.270.9.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania prowadzonego pn. „Budowa i przebudowa
przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka,
Stawki, Poraj i Siedlec”.
Zamówienie publiczne opisane w niniejszej SIWZ realizowane jest jako część zadania wykonywanego w
ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Planowany okres realizacji całego projektu: 2016–2020.
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych
ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub
minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych,
powodzie i podtopienia, susza i pożary.

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
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45262510 Roboty kamieniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Nadleśnictwa Złoty Potok.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:
— budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną
infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP,
— budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu
spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,
— adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności
cieku dla ryb,
— zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z
gwałtownymi opadami,
— przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów,
przepustów, brodów).
Przedmiotem opracowania jest: „Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z
umocnieniem brzegów i dna rowów w leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec”.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje budowę obiektów:
— przepust P3 w km 0+360 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu
przepustu,
— przepust P5 w km 0+260 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu
przepustu,
— przepust P6 w km 0+490 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu
przepustu.
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje przebudowę obiektów:
— przepust P1 w km 1+710 Śmiertelnej Strugi – rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu
w rejonie wlotu i wylotu przepustu,
— przepust P2 w km 3+430 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu
przepustu,
— przepust P4 w km 0+040 rowu bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu
przepustu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ:
— dokumentacja projektowa – załącznik nr 2,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) – załącznik nr 3,
— przedmiar robót – załącznik nr 4.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych
00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Zasady wnoszenia wadium opisane są w dziale 9 SIWZ.

4/8

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 niniejszym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) zdolności ekonomicznej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej;
b) zdolności finansowej: warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) dotyczące doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 50 000,00 PLN
brutto każda, obejmujące swym zakresem wykonanie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu dróg lub
przepustów (mostów drogowych) wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Wykonawca nie może sumować
wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;
b) dotyczące kwalifikacji zawodowych Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję:
— kierownika budowy – min. 1 osobą – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w budownictwie w
specjalnościach zgodnych i wymaganych zakresem nadzorowanych prac, w tym m.in. osobą posiadającą
uprawnienia w specjalności drogowej lub mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również obowiązujące im uprawnienia,
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1815) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 65). Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji
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kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych z zakresu budowy, odbudowy przebudowy, remoncie dróg
lub przepustów (obiektów mostowych) o wartości usług nadzoru nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto każda z
nich,
— geodety – min. 1 osoba – posiadająca wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem ze sporządzeniem operatu powykonawczego, tj.:
uprawnienia geodezyjne w zakresie: 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne, 4-geodezyjna obsługa inwestycji (zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
z 17.5.1989 Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba wskazana przez Wykonawcę na potrzeby wykazania spełnienia
powyższego warunku posiadała jednocześnie kilka opisanych powyżej kwalifikacji;
c) dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 pracownikami
fizycznymi;
d) dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
— koparko-ładowarką – 1 szt.,
— równiarką drogową – 1 szt.,
— samochodem samowyładowyczym o ładowności minimum 10 ton – 1 szt.,
— walcem wibracyjnym min. 6 ton – 1 szt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie obowiązany złożyć
oświadczenia i dokumenty:
a) JEDZ (który należy złożyć z ofertą).
Na wezwanie:
b) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 13 do SIWZ), 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;
c) dowody określające, 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;
d) wykaz osób (załącznik nr 14 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
— osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy,
— osobą, która pełnić będzie funkcję geodety,
— 3 pracownikami fizycznymi (należy podać: imię, nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, rodzaj
uprawnień, zakres czynności, osoby będące w dyspozycji Wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny
podmiot);
d) wykaz sprzętu (załącznik nr 15 do SIWZ) wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacjami o podstawie dysponowania
tymi zasobami (należy podać: nazwę sprzętu, cechy indywidualne umożliwiające jego identyfikację, sprzęt w
dyspozycji Wykonawcy / oddany do dyspozycji przez inny podmiot).
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Umowa
zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
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: 29/03/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 29.1.2021 o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10 (sala narad). Skarb
Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, Złoty
Potok 42-253 Janów, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
f) 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 Pzp;
g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, 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;
h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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;
i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,
odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
j) 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp)
(wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ);
k) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22
Pzp) (wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ);
l) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);
n) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z
późn. zm.) wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ).
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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. 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, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 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.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
16.6. 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.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2020
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