Dz.U./S S125
02/07/2019
306131-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306131-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
2019/S 125-306131
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janek
Tel.: +48 797-604-793
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Faks: +48 71-357-90-97
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
Wrocław
54-610
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Janek
Tel.: +48 713563919
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Faks: +48 713579097
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

02/07/2019
S125
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/9

Dz.U./S S125
02/07/2019
306131-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie budownictwa w obiektach
budowlanych wchodzących w skład Zasobu WRSP na potrzeby KOWR OT we Wrocławiu
Numer referencyjny: WRO.WOP.260.42.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie
budownictwa, w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na
potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa we Wrocławiu na terenie województwa
dolnośląskiego w zakresie Prawa budowlanego. Z uwagi na ograniczenia wynikające z formularza ogłoszenia
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej
na stronie www.bip.kowr.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 343.11 EUR

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
71700000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:
a) Przegląd środków trwałych — obiektów budowlanych przeznaczonych do likwidacji, ze sporządzeniem
protokołu kontroli stanu technicznego,
b) Sporządzanie kosztorysów likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów poprzez wykonanie:
B1) wizji w terenie z wykonaniem obmiaru,
B2) przedmiaru robót,
B3) kosztorysu na usunięcie odpadów o stopniu dokładności wstępnej (orientacyjnej),
c) Uczestnictwo merytoryczne w odbiorze robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych,
d) Sporządzanie dokumentacji rozbiórki obiektów budowlanych przeznaczonych do likwidacji polegające na
wykonaniu:
D1) wizji w terenie z wykonaniem obmiaru,
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D2) przedmiaru robót,
D3) kosztorysu inwestorskiego,
D4) ustalenia wartości materiałów porozbiórkowych,
D5) projektu rozbiórki,
D6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót rozbiórkowych,
D7) wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego organu zamiaru rozbiórki,
e) Sporządzanie kosztorysów na remonty własne Zamawiającego, polegające na wykonaniu:
E1) wizji w terenie z wykonaniem obmiaru budynku lub lokalu,
E2) przedmiaru robót,
E3) kosztorysu szczegółowego,
f) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami i remontami własnymi Zamawiającego,
g) Weryfikacja kosztorysów wpływających do Zamawiającego od osób trzecich,
h) Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest polegająca na wykonaniu:
H1) wizji w terenie z wykonaniem obmiaru,
H2) przedmiaru robót,
H3) kosztorysu inwestorskiego,
i) inwentaryzacja obiektów budowlanych,
j) Wykonanie oceny lub opinii lub orzeczenia o stanie technicznym obiektu budowlanego i urządzeń,
k) Sporządzanie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
l) Przygotowywanie, wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z prowadzonymi sprawami opisanymi wyżej
przy wykorzystaniu systemu stosowanego przez Zamawiającego.
Z uwagi na ograniczenia wynikające z formularza ogłoszenia szczegółowe opis zamówienia został ujęty
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie www.bip.kowr.pl w zakładce
przedmiotowego postępowania.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do bezpośredniej
realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 343.11 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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Z uwagi na ograniczenia wynikające z formularza ogłoszenia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zasady i kryteria udziału ujęte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie
www.bip.kowr.pl w zakładce przedmiotowego postępowania
W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
100,00 PLN (sto złotych)
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
7.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z
odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej 3 usługi, z których każda dotyczyła co najmniej jednej z niżej
wymienionych czynności:
— wykonywanie nadzoru nad budową lub remontem lub rozbiórką budynków lub budowli,
— wykonywanie nadzoru przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
— sporządzanie kosztorysów robót budowlanych inwestycji lub remontów lub rozbiórek,
— sporządzanie planów i kosztorysów konserwacji lub remontów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
— sporządzanie projektów rozbiórek i opisów rozbiórek odpowiednio do pozwolenia na rozbiórkę obiektu
budowlanego lub zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
— dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
— wykonywanie inwentaryzacji budowlanej obiektów budowlanych lub lokali;
2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj:
a) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności
posiadającą:uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do kierowania robotami
lub innej wymaganej prawem, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będącą członkiem w odpowiedniej branżowej izbie (Izbie
Inżynierów Budownictwa)
lub
b) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej lub innej
wymaganej prawem, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie, będącą członkiem w odpowiedniej branżowej izbie (Izbie Inżynierów
Budownictwa lub Izbie Architektów);
c) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r., nr 63, poz. 394);
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie
spełnią warunek.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej 3 usługi, z których każda dotyczyła co najmniej jednej z niżej
wymienionych czynności:
— wykonywanie nadzoru nad budową lub remontem lub rozbiórką budynków lub budowli,
— wykonywanie nadzoru przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
— sporządzanie kosztorysów robót budowlanych inwestycji lub remontów lub rozbiórek,
— sporządzanie planów i kosztorysów konserwacji lub remontów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
— sporządzanie projektów rozbiórek i opisów rozbiórek odpowiednio do pozwolenia na rozbiórkę obiektu
budowlanego lub zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
— dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
— wykonywanie inwentaryzacji budowlanej obiektów budowlanych lub lokali.
2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj:
a) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności posiadającą:
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do kierowania robotami lub innej wymaganej
prawem, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, będącą członkiem w odpowiedniej branżowej izbie (Izbie Inżynierów
Budownictwa)
Lub
b) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej lub innej
wymaganej prawem, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie, będącą członkiem w odpowiedniej branżowej izbie (Izbie Inżynierów
Budownictwa lub Izbie Architektów);
c) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r., nr 63, poz. 394);
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie
spełnią warunek.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonej w Rozdziale 7
ust. 7.2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.
1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usług, z których każda dotyczyła co najmniej
jednej z niżej wymienionych czynności:
— wykonywanie nadzoru nad budową lub remontem lub rozbiórką budynków lub budowli,
— wykonywanie nadzoru przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
— sporządzanie kosztorysów robót budowlanych inwestycji lub remontów lub rozbiórek,
— sporządzanie planów i kosztorysów konserwacji lub remontów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
— sporządzanie projektów rozbiórek i opisów rozbiórek odpowiednio do pozwolenia na rozbiórkę obiektu
budowlanego lub zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
— dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
— wykonywanie inwentaryzacji budowlanej obiektów budowlanych lub lokali.
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych realizacje usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności,oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
a) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności
posiadającą:uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do kierowania robotami
lub innej wymaganej prawem w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Lub
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b) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej lub innej
wymaganej prawem, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, będącą członkiem w odpowiedniej branżowej izbie (Izbie Inżynierów
Budownictwa lub Izbie Architektów)
Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie
wypełnionego wykazu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiących załącznik nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-219637

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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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 które odbędzie się Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, POLSKA – sala konferencyjna
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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
23.1 Odwołanie przysługuje wyłączne od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
23.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
23.3 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
23.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
23.5 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
23.6 Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2019
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