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Polska-Białystok: Roboty budowlane
2020/S 207-501153
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, Barbara Dokert-Świsłocka
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Tel.: +48 857485539
Faks: +48 857485625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umb.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul.
Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części
Numer referencyjny: AZP.25.3.12.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.
Na przedmiot zamówienia zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.
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:
Prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała
Wołodyjowskiego 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, ul. Michała Wołodyjowskiego 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Część 1: prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy
ul. Michała Wołodyjowskiego 1 obejmujące:
a) zadanie 1: termomodernizacja budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy
Michała Wołodyjowskiego 1;
b) zadanie 2: roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych – wodociągowej, ppoż., kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w budynku Hali Sportowej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/09/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane będzie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja infrastruktury naukowodydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4B”
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z programu POIiŚ 2014–2020 w ramach działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na przedmiot zamówienia zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.
Wadium – części 1 w wysokości – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysiąc złotych 00/100).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Mieszka I 4B
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, ul.Mieszka I 4B.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Część 2: termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy
Mieszka I 4B.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/09/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane będzie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja infrastruktury naukowodydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4B”
z programu POIiŚ 2014–2020 w ramach działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Na przedmiot zamówienia zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji.
Wadium – części 2 w wysokości – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca winien wykazać, że w nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedno
zamówienie (na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia, itp.) o wartości minimum:
— dla części 1: 1 400 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100),
— dla części 2: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100),
obejmujące swoim rodzajem roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, tj. prace
termomodernizacyjne wielobranżowe (branża budowlana i branża sanitarna) budynków użyteczności publicznej
lub budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających czy roboty te 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 były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wykonawca może wykazać, że wykonał co najmniej
jedno zamówienie o wartości 2 100 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca winien wykazać dla części 1 i 2, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych
przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz
będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
b) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w branży elektrycznej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą
minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej
izby samorządu zawodowego;
c) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą
ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji
na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy/robót, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, wraz z podaniem
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
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wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/osób spełniającej/-cych łącznie określone wyżej warunki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dalsza cześć rubryki „Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji”:
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach str. 5 członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016
r., poz. 65).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia –
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych w SIWZ dokumentach. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił.
I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ – wg załącznika
nr 3 do SIWZ;
2) wykaz 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 roboty te 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 prze podmiot, na rzecz
którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do SIWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). Informacje te należy wpisać do Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ).
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te należy wpisać do Jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ).
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Postanowienia istotne dla zamawiającego określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ (załącznik nr
6 do SIWZ). Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy
zgodnie z załączonym wzorem umowy. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez
wykonawcę.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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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: 25/11/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 25/11/2020
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

Informacje dodatkowe:
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
wymaga złożenia:
1) ośw. wykonawcy składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dot. przesłanek wykluczenia z postępowania,
w formie JEDZ–zał. nr 3 do SIWZ;
2) informacja z KRK o w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem term. składania ofert;
3) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admini.
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – doku. potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewe. odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15
ustawy Pzp);
4) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publ.(art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);
5) ośw. wykonawcy o przynależności albo braku przyna. do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapit. wykonawca może złożyć wraz z ośw. dok. bądź inf. potwier., że
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp.u – w term. 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej info., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
III. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w post.
składa także wraz z ofertą JEDZ doty. tych podmiotów oraz na wezwanie zam. dok. wymienione w ust. II pkt 2,
3 i 4 dot. tych podmiotów.
IV. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zam. Dokumenty te potwierdzają spełnianie war. udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
V. Wykonawca może wykorzystać w jedz nadal aktualne informacje zawarte w innym jedz złożonym w
odrębnym postępowaniu.
VI. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt II ppkt 2, składa inf. z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt VI, zastępuje się go dok.
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed org.
sądowym, administracyjnym albo org. samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Wykonawca mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
teryt. RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt II ppkt 2, składa dokument, o którym mowa w pkt VI, w zakr.
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dok. miał dotyczyć,nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed org. sądowym, administracyjny albo org. samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamiesz. tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu skł. ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
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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 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
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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. 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;
6.2. 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;
6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 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;
6.4. jeżeli 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.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. 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
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2020
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