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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88898-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2019/S 039-088898

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PZP/W-202/07/2018
ul. Mickiewicza 10
Strzelce Opolskie
47-100
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Pinkas
Tel.:  +48 774612708-32
E-mail: s.pinkas@swik.com.pl 
Faks:  +48 774612708
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swik.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni
osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
Numer referencyjny: PZP/W-202/07/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia to realizacja następujących zadań na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Op.:
— modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowę instalacji fotowoltaicznej (122 szt.-ogniwa),

mailto:s.pinkas@swik.com.pl
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Dz.U./S S39
25/02/2019
88898-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 8

25/02/2019 S39
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 8

— budowa suszarni osadów ściekowych z jedną halą i instalacji OZE (energia ze ścieków) zgodnie z projektem
- opis w III części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej "SIWZ", dokumentacji projektowej i
decyzjach dostępnych na str.: www.swik.com.pl. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę technologa wykonującego nast. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Koordynacja i nadzór w porozumieniu z technologiem SWiK Sp. z o.o. procesu oczyszczania ścieków i
gospodarki osadowej, wdrażanie działań zapobiegawczo-korygujących w przyp. wystąpienia odchyleń w
procesach na oczyszczalni ścieków mogących skutkować ich zakłóceniem. Wymagania dot. zatrudnienia na
umowę o pracę zapisano w Rozdz. XXIV a info o kluczowych częściach zamówienia Rozdz. XXVI cz. I SIWZ

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 41 987 873.95 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45232421
45230000
45252100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, ulica
Czereśniowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Ogólny opis w pkt. II.1.4.
Szczegółowy zakres zamówienia:
a.Modernizacja:•rozdzielacza ścieków surowych; •pompowni głównej;•zbiornika retencyjnego i fekalii;•budynku
krat;•piaskownika;•zbiornika defosfatacji;•reaktorów biologicznych i systemu napowietrzania; •pompowni
recyrkulatu;•rozdzielacza dopływu; •pompowni wody technologicznej;•pompowni ścieków własnych;•pompowni
filtratu;•pomieszczenia z agregatem prądotwórczym;•punktu zlewnego;•stacji transformatorowej.
b.Budowa: •słonecznej suszarni osadów (hala A);•budynku kraty rzadkiej;•bio-filtra;•komory rozdziału
na osadniki wtórne;•osadników wtórnych (2szt.);•komory pomiarowej;•budynku technicznego i stacji
odwadniania osadów (1 prasa taśmowa);•ciepłowni z pompą ciepła i stacją dmuchaw;•zbiornika buforowego
osadu;•pompowni sanitarnej i odcieków procesowych;•placów; dróg;sieci;•wagi,•agregatu prądotwórczego;
•instalacji fotowoltaicznej;•nawierzchni i nasadzeń wg. projektu.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)realizacji robót bud. na terenie działającej oczyszczalni ścieków, przy utrzymaniu ruchu technologicznego
z zachowaniem parametrów określonych w pozwoleniu z 25.11.2010 r. (ROŚ.6223-37/10), zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB),
właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego;
b) koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,

www.swik.com.pl
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c)zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie
porządku i dyscypliny pracy,
d) prowadzenia dokumentacji budowy,
e)wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i
zobowiązań wzajemnych, m.in. wykonawca zapewni bezpieczeństwo technologiczne oczyszczalni i jej urządzeń
istniejących zarówno w czasie normalnej eksploatacji jak i podczas niezbędnych napraw urządzeń,
f)zorganizowania zaplecza budowy,
g)zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,
h)dokonania niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, rozruchów itp. jeżeli są niezbędne do oddania
przedmiotu zamówienia do użytkowania,
i)w przypadku wątpliwości w zakresie jakości robót, urządzeń lub materiałów: zapewnienia na swój koszt badań
laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i
ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.
j)jeżeli w związku z wykonywaniem zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom
szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.
k) Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu możliwość sprawdzania i zatwierdzania
materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.
l) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg,
nieruchomości, urządzeń, obiektów z których korzystał.
Zakres obejmuje m.in. koszty:
a. Obsługi geodezyjnej i wszystkich zabezpieczeń robót,
b.Zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót,
c.Odtworzenia dróg zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg i projektami wykonawczymi i warunkami
kontraktowymi,
d.Organizacji ruchu i koniecznych objazdów na czas realizacji robót oraz jeżeli wystąpi taka konieczność to
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach,
e.Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień lub zmiany decyzji i uzgodnień zdezaktualizowanych właściwych
do wykonania zamierzonych robót budowlanych, które Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego,
f.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej robót budowlanych(do każdego odbioru robót),
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową i pozwolenia, zakres kosztów
do uwzględnienia w cenie oferty i opis procedur odbiorowych ujęto w części III SIWZ str. internetowa:
www.swik.com.pl. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie oczyszczalni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (i załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów
dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia
ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych
materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną/opcję należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych

www.swik.com.pl
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wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do
dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy P.z.p. musi wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają
warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów,
urządzeń i rozwiązań o cechach innych niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i
wydajnościowe.
Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu i pozwolenia
budowlanego oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do
przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń
równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i
urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 u.p.z.p należy rozumieć jako
przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 P.z.p. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub
równoważna”.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w par. 14,
części II SIWZ (wzór umowy).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót budowlanych
podobnych – w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (dalej "Pzp") w
zakresie:a.budowy j hali suszarni osadów B z wyposażeniem;b. montażu jednej prasy taśmowej;c.przebudowy
linii wysokiego napięcia 15 KV na warunkach energet. nr TD /OOP/OME3/1009850444/2018 z 27.06.2018r.
na warunkach zgodnych z warunkami na jakich udzielone zostanie zamówienie podstawowe i do ceny 30 %
zam. podstawowego, przewiduje się też roboty zamienne, które opisano w w Rozdz. III pkt. 8 części I SIWZ,
opis rozliczania robót podobnych i zamiennych zawarto w par. 14 pkt. 3 i 4 część II SIWZ. W każdej z opcji
Wykonawca zapewni:
— zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych (wykonawca jest wytwórcą
odpadów wg.ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r.)
— naprawy uszkodzeń istniejących urządzeń i obiektów wchodzących w skład ciągu technologicznego
oczyszczalni ścieków, na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-121/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Użyte materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w STWiORB i dok. projektowej oraz
wym. wynikające z obow. przepisów prawa i określone w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz .U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
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Wszystkie użyte nazwy konkretnych producentów są przykładowe.

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.1.6) 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: 2018/S 194-440047

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni
osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/02/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
Osiedle Cechowe 31
Budzyń
64-840
Polska
Kod NUTS: PL418
Adres internetowy: www.ata-technik.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 697 220.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 987 873.95 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440047-2018:TEXT:PL:HTML
www.ata-technik.com.pl
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Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Roboty budowlane branży drogowej i elektrycznej oraz branży sanitarnej.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do
piątku) są:
•Małgorzata Sokołowska, 77 461 27 08 w. 34, e-mail: m.sokolowska@swik.com.pl , •Szymon Pinkas, tel.: 77
461 27 08 w. 32, e-mail: s.pinkas@swik.com.pl 
Fax 77 461 27 08 w godz. od 8.00 do 15.00 (od pn. do pt.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku
polskim.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, z uwzględnieniem warunków dotyczących formy określonych w Rozdz. VII pkt. 19 i Rozdz.VIII
części I SIWZ.
Korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego oraz oznaczyć sygnaturą: PZP/W–
202/07/2018.Informacje o sposobie porozumiewania się, wnioskach i zapytaniach Wykonawców i instrukcja dot.
JEDZ w Rozdz. VIII. cz. I SIWZ
Opis sposobu przygotowania ofert w Rozdz.XI części I SIWZ. Warunki udziału podwykonawców,
współkonsorcjantów, podmiotów na których polega Wykonawca w pkt. 11-18, rozdz. VII cz. I SIWZ.
Na ofertę składają się:
a)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z części IV SIWZ.
b)Standardowy Formularz JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymagań określonych w SIWZ lub zgodnie z
instrukcją podaną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia.
c)Dokumenty o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 I części SIWZ (jeśli dotyczy: JEDZ
współkonsorcjantów, podwykonawców- o ile są znani na etapie składania ofert, podmiotów na zasobach,
których wykonawca polega).
d)Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach ceny i gwarancji - na formularzu oferty.
e)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w
postępowaniu lub/i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f)Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
g)oświadczenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO –klauzula informacyjna z art. 13 RODO i wzór oświadczenia w
rozdziale XXX części I SIWZ.
h)dokumenty potwierdzające równoważność, o których mowa w rozdziale III pkt 5cz. I SIWZ – jeśli dotyczy
i)w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie
z postanowieniami SIWZ, a do oferty zał. kopię.
Wyjaśnienie treści SIWZ opisano w Rozdz. VIII cz. I SIWZ. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

mailto:m.sokolowska@swik.com.pl
mailto:s.pinkas@swik.com.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Dz.U./S S39
25/02/2019
88898-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 7 / 8

25/02/2019 S39
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 8

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.Treść
złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z
załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.
Podstawy wykluczenia Wykonawców opis w Rozdz. V pkt. 9-13 i Rozdz. VI części I SIWZ.

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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów 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 ustaw.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność 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 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.
5.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.
6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 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.
7.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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8.Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
10.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
11.Odwołanie wobec czynności innych niż w/w 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.
12.Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 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
14.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
15.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Szczegóły dot.odwołań i skarg do sądu w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 r.,
poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
Ponadto Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2019

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

