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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375955-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2019/S 153-375955

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i
Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Bednarek-Sicińska,
Anna Rubajczyk
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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
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:
Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.65.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie ul. Jaśminowej
na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż, zgodnie z dokumentacja projektową. Zakres robót obejmuje przebudowę
jezdni, budowę zjazdów i chodnika, budowę odwodnienia, budowę oświetlenia, prace zieleniarskie oraz
organizację ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz
w dok. projektowej. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 §1 ustawy z 26.6.1974 r. -
Kodeks pracy, tj. osób wykonujących prace w branży drogowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
45111000
45112710
45112730
45233330
45233220
45233290
45233221

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, ul. Jaśminowa na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, budowę zjazdów i chodnika, budowę odwodnienia, budowę
oświetlenia, prace zieleniarskie oraz organizację ruchu. Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
- Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, itp., równoważne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich
równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe,
jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki
lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii, itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały,
urządzenia, systemy, technologie, itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych,
jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom,
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urządzeniom, systemom, technologiom, itp., opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż
równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, itp., nie mogą stanowić zamienników w
stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii, itp., opisanych w dokumentacji projektowej
za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Zakres prac osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób
dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia
(Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby/osób
bezrobotnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane prace projektowe / Waga: 40
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP do 50 % zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót.
Przewid. zam. obejmować będzie prace w zakresie robót drogowych, rozbiórki, podbudowy, kładzenia
nawierzchni jezdni i chodników, mont. elementów małej archit., infrastruktury, sieci elektroenerg. odwodnienia,
regul. artamtury, zieleni, org. ruchu

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
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 53 000,00
PLN (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 PLN) - wg pkt 9 SIWZ.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO została zamieszczona w pkt 18 SIWZ.

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jestwykazać w sposób szczególny.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jestwykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(Numeracja zgodna z SIWZ) 5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie: roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi
publicznej wraz z odwodnieniem na terenie miejskim w ramach jednego lub wielu kontraktów o łącznej wartości
nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto. Uwagi zamieszczone zostały pod pkt 5.1.3.1 SIWZ. 5.1.3.2 Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 5.1.3.2.1
jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej drogowej, 5.1.3.2.2 jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodociągowo-
kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 5.1.3.2.3 jedną osobę na stanowisko
kierownika robót elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwagi
zamieszczone zostały pod pkt 5.1.3.2 SIWZ 5.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji 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. 5.3.3 Zamawiający ocenia,
czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja
finansowa, lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.3.5
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(Numeracja zgodna z SIWZ) 7.4 Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej, jest zobowiązany 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.:
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Uwaga: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14.
7.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.1.1. Wykazu robót budowlanych (wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu 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.
7.4.1.2. Wykazu osób (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi 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. 7.2.2
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli
dotyczy (projekt zobowiązania - Załącznik nr 8 do SIWZ).
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w szczególności:
7.2.2.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
7.2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Publicznego;
7.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których
wskazane zdolności dotyczą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 7
do SIWZ (Wzór umowy).

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
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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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro, pok. 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany
podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
(Numeracja zgodna z SIWZ)
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: Wykonawców w
okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; każdy z tych Wykonawców
składa dokumenty wym. w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt
7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich
zaistnieją okoliczności,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; każdy z tych podmiotów
składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ust. Pzp, Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty wykonawca
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dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
— aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wypełniony wg
wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SIWZ - w formie elektron.; Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma
obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ; W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców,
— Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli
dotyczy. Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy,Zamawiający żąda:
— informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy
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,
— dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
— w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu 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 Pzp. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i
częściowych,prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu,wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie prowadził dialogu
technicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska

http://uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Punktacja zgodna z SIWZ. 17.1 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 ustawy Pzp. 17.2 Odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także
wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 17.4 Odwołanie wobec czynności innych
niż określone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ 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. 17.5 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. 17.6 Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 17.7 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. 17.8
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

