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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288644-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
2010/S 189-288644
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
Do wiadomości: Agata Walenczykowska, Stanisław Ciaciuch
85-085 Bydgoszcz
POLSKA
Tel. +48 523705717
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks +48 523705740
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw-bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Połączenie autostrady A – 1 w korytarzu TEN – T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do
drogi S – 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych droga nr 534 Grudziądz – Rypin na odcinku od km 61+650
do km 76+705.
Kod NUTS PL61

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
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Zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przebudowa drogi na ww. odcinkach polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni do nośności 100
KN/oś. Budowa m.in. takich elementów drogi jak: zatoki autobusowe i chodniki. Wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.
Zakres robót obejmuje między innymi:
— roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
— frezowanie nawierzchni do wymaganego przekroju poprzecznego,
— demontaż istniejących barier sprężystych oraz oznakowania,
— dobudowę nowej konstrukcji nawierzchni,
— budowę nowej konstrukcji poboczy ulepszonych,
— przebudowa i remont istniejących przepustów,
— wykonanie odwodnienia drogi,
— wykonanie jezdni bitumicznej na istniejącej konstrukcji /wzmocnienie/,
— ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
— zjazdy,
— budowa peronów przy zatokach autobusowych,
— przebudowę oraz budowa nowych zatok autobusowych oraz chodników,
— utwardzenie poboczy,
— odtworzenie barier sprężystych,
— zabezpieczenie skarp i poboczy,
— elementy organizacji ruchu,
— wykonanie poboczy gruntowych,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45230000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Zakres robót obejmuje między innymi:
— roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
— frezowanie nawierzchni do wymaganego przekroju poprzecznego,
— demontaż istniejących barier sprężystych oraz oznakowania,
— dobudowę nowej konstrukcji nawierzchni,
— budowę nowej konstrukcji poboczy ulepszonych,
— przebudowa i remont istniejących przepustów,
— wykonanie odwodnienia drogi,
— wykonanie jezdni bitumicznej na istniejącej konstrukcji /wzmocnienie/,
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— ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
— zjazdy,
— budowa peronów przy zatokach autobusowych,
— przebudowę oraz budowa nowych zatok autobusowych oraz chodników,
— utwardzenie poboczy,
— odtworzenie barier sprężystych,
— zabezpieczenie skarp i poboczy,
— elementy organizacji ruchu,
— wykonanie poboczy gruntowych,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
II.2.2)

Opcje

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Oferta zabezpieczona wadium o wartości 600 000,00 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy kwota wynikająca z faktury płatna w terminie 30 dni
od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego faktury.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Do oferty wspólnej winien być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych wykonawców.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom –
załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zapis z SIWZ:
Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – załącznik nr 3a do SIWZ;
10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego niezaleganie z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznego lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do
8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
13. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.6. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) dokumenty wymienione w pkt 5.5. w pozycjach: 8-13 musi złożyć każdy z wykonawców
składających wspólną ofertę.
5.7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, oferta musi zawierać także oświadczenie i dokumenty dotyczące tych podmiotów
wymienione w pkt 5.5. w pozycjach: 8-13.
5.8. Podmioty zagraniczne.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8 ustawy Pzp co do wymogów wskazanych pkt 5.5 ppkt 12 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp)
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 9, 10, 11, 13 - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonywania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Terminy wystawienia dokumentów stosuje
się odpowiednio.
5.9. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy). Wszystkie oświadczenia i formularze
powinny być sporządzone ściśle wg wzorów zamieszczonych przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku
gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów
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dotyczących odpowiednio: wykonawcy lub podmiotów trzecich muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub przez te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ponadto na potwierdzenie warunków o których mówi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu
(pisemne zobowiązanie innego podmiotu), że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania powinna zawierać:
— wskazanie podmiotu, z zasobów którego Wykonawca zamierza skorzystać,
— oświadczenie Wykonawcy, że zamierza skorzystać ze wskazanych zasobów, należących do podmiotu, który
je udostępni,
— precyzyjne określenie konkretnych zasobów podlegających udostępnieniu,
— wskazanie tytułu prawnego na podstawie którego potencjał zostanie udostępniony,
— wskazanie okresu korzystania z udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie, iż po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy będzie
wymagał od Wykonawcy przedstawienia do wglądu zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów,
które zostały wcześniej przyrzeczone.
W przypadku ich nie przedstawienia nie będzie mogło dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami przewidzianymi przez ustawę pzp (np. zatrzymanie wadium
na podstawie art. 46 ustęp 4a ustawy pzp).
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania powyższych warunków na podstawie kompletności
i poprawności dostarczonych oświadczeń i dokumentów przy dokonywaniu oceny spełnienia warunku
Zamawiający stosuje zasadę spełnia - nie spełnia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na wartość nie mniejszą 2 000 000 PLN.
Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy podać wg średniego kursu NBP z ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument.

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę,
przebudowę, remont drogi w technologii porównywalnej, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto
lub 2 zamówienia obejmujące budowę, przebudowę, remont drogi w technologii porównywalnej o wartości nie
mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto każda.
Należy podać rodzaj i wartość robót, daty i miejsca ich wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym tj.:
— wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik
stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 150 Mg/h.
Czas transportu mieszanki mineralno–bitumicznej od momentu załadunku wytwórni do momentu wyładunku na
budowie nie może przekraczać 2h (wskazać lokalizację wytwórni),
— sprzęt do mechanicznego rozkładania mieszanki bitumicznej - 2 układarki mas bitumicznych wyposażone w
sterownik elektroniczny oraz deskę wibracyjną,
— 2 walce stalowe statyczne, dwa walce wibracyjne, jeden walec ogumiony,
— laboratorium wyposażone w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem
Marshala, sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża.
3. Wykonawca musi dysponować potencjałem kadrowym:
— osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownikiem robót – 1 osoba, posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
wg załącznika nr 4 do SIWZ;
Należy podać rodzaj i wartość robót, daty i miejsca ich wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji
zamówienia z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 7 do SIWZ.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także
zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg
załącznika nr 5 do SIWZ.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
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Nie
IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW N4.361 –39/2010

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 5.11.2010 - 09:45
Dokumenty odpłatne
podać cenę 1 450,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew na konto: PKO BP S.A. 74 1020 1475 0000 8402 0109 4887 lub Gotówka
w kasie, w siedzibie ZDW w Bydgoszczy.
Jeżeli odbiór drogą pocztową doliczony zostanie koszt przesyłki.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.11.2010 - 09:45

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 5.11.2010 - 10:00
Miejsce
Ul. Fordońska 6, Bydgoszcz 85-085, Polska.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I – rozwój infrastruktury technicznej, działanie
1.1 – Infrastruktura drogowa. Nazwa projektu: Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem
Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, do drogi S-10.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych stanowiącego nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy.
Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej
ręki.
Na takich samych warunkach i zasadach jak określone w umowie podstawowej.
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VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587803

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 179÷198g) ustawy
Prawo zamówień publicznych.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę do wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 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.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587803

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.9.2010
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