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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubartów: Roboty budowlane
2018/S 001-000068

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
Lubartów
21-100
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kozak
Tel.:  +48 818552865
E-mail: przetargi@powiatlubartowski.pl 
Faks:  +48 818543324
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adres profilu nabywcy: www.powiatlubartowski.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatlubartowski.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
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 dróg powiatowych
Numer referencyjny: IRE.272.37.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:przetargi@powiatlubartowski.pl
https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
www.powiatlubartowski.pl
www.powiatlubartowski.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego podzielonego
na niżej wymienione części:
Część I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka - Nowodwór -Lubartów na odcinku ulicy Al.
Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji
świetlnej.
Część II: Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka -
Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka - Nowodwór -Lubartów na odcinku ulicy Al. Tysiąclecia od ul.
Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45233222

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1545 L Kozłówka - Nowodwór -Lubartów na odcinku ulicy Al. Tysiąclecia od ul.
Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich robót budowlanych wynikających z dokumentacji
projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności w szczególności
wykonanie:
1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) niezbędnych badań i sprawdzeń (potwierdzonymi protokołami),
3) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,
Przedmiary robót wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i mają na
celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oznacza to, że prace, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej
wchodzą w zakres zamówienia podstawowego nawet wówczas, jeśli zostały pominięte w przedmiarach robót.
3.4 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
– Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia ofertowane przez
Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
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pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W
takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia.
3.5 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie opracowania (dokumentacja
powykonawcza) określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
3.6 Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Inspektorem nadzoru w zakresie
organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa wykonywania robót.
3.7 W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, najpóźniej 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy:
1) harmonogramu rzeczowego, sporządzonego w stopniu i szczegółowości niezbędnej do oceny stopnia
wykonanych robót. Harmonogram rzeczowy powinien uwzględniać w szczególności terminy wykonania
poszczególnych elementów robót. Terminy realizacji poszczególnych zadań Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym i wskazać w harmonogramie.
Poza wymogami określonymi powyżej harmonogram powinien zawierać także takie punkty jak:
Podział robót wg ich rodzaju, elementu robót,
2) Zestawienia cen jednostkowych, na podstawie których została dokonana kalkulacja ceny oferty złożonej
przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa wstępna: PRE0802-20-S/2017

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium.
30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN)
Wadium może być wnoszone: zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka -
do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45233222

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1528 L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi
wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich robót budowlanych wynikających z dokumentacji
projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności w szczególności
wykonanie:
1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) niezbędnych badań i sprawdzeń (potwierdzonymi protokołami),
3) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,
4) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu (dotyczy części II).
Przedmiary robót wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i mają na
celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oznacza to, że prace, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej
wchodzą w zakres zamówienia podstawowego nawet wówczas, jeśli zostały pominięte w przedmiarach robót.
3.4 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
– Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia ofertowane przez
Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W
takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia.
3.5 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie opracowania (dokumentacja
powykonawcza) określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
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3.6 Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Inspektorem nadzoru w zakresie
organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa wykonywania robót.
3.7 W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, najpóźniej 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy:
1) harmonogramu rzeczowego, sporządzonego w stopniu i szczegółowości niezbędnej do oceny stopnia
wykonanych robót. Harmonogram rzeczowy powinien uwzględniać w szczególności terminy wykonania
poszczególnych elementów robót. Terminy realizacji poszczególnych zadań Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym i wskazać w harmonogramie.
Poza wymogami określonymi powyżej harmonogram powinien zawierać także takie punkty jak:
Podział robót wg ich rodzaju, elementu robót,
2) Zestawienia cen jednostkowych, na podstawie których została dokonana kalkulacja ceny oferty złożonej
przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa wstępna: PRE0802-20-S/2017

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium.
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy PLN)
Wadium może być wnoszone: zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności:
Dla Części I:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion PLN),
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b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion
PLN),
Dla Części II:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN
(słownie: cztery miliony PLN),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony
PLN)
Uwaga przy składaniu oferty na dwie części zamówienia warunek ulega zsumowaniu Części I oraz Części II tj.
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN
(słownie: pięć milionów PLN),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów
PLN),

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom zdolności:
Dla Części I:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę
budowlaną Zamawiający uzna roboty polegających na budowie i/lub przebudowie drogi wraz z przebudową
sygnalizacji świetlnej (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane - tj. Dz. U z 2016 poz. 290 z późn. zm.) o
wartości każdej oddzielnie robót budowlanych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nie mniejszej niż 500
000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) brutto;
Dla Części II:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę
budowlaną Zamawiający uzna roboty polegających na budowie i/lub przebudowie drogi (zgodnie z definicjami
ustawy Prawo budowlane - Dz.U z 2016 poz. 290 z późn. zm.) o wartości każdej oddzielnie robót budowlanych
(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nie mniejszej niż 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony PLN) brutto;
Dla Części I:
Dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą:
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
— uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej: osoba pełniąca funkcję kierownika budowy,
— uprawnienia do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych.
Dla Części II:
Dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą:
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
— uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej: osoba pełniąca funkcję kierownika budowy.
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Uwaga w przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca musi wykazać się dwiema osobami
posiadającymi wymagane uprawnienia w zakresie kwalifikacji o specjalności drogowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ),
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 08/02/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, I piętro sala Nr 107.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod
adresem: www.powiatlubartowski.pl - zakładka przetargi -plik SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na
powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Przedmiot zamówienia: podobne roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w
szczególności:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) roboty związane z wykonaniem odwodnienia,
4) roboty związane z wykonaniem podbudowy,
5) roboty związane z wykonaniem nawierzchni,
6) roboty wykończeniowe,
7) roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) roboty związane z wykonaniem elementów ulic,
9) roboty związane z wykonaniem zieleni drogowej,
10) inne roboty określone w dokumentacji technicznej (projekcje budowlanym oraz STWiOR).
Wielkość lub zakres zamówienia: do 15 % wartości zamówienia podstawowego.
Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia
podstawowego.
Termin związania oferta 60 dni.
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) 60 %
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – 40 %

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.

www.powiatlubartowski.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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18.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
18.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4 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.
18.5 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.
18.6 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 2
Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, 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.
18.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. 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.
18.9 Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku 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 nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
18.10 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.11 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.12 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18.13 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.14 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.15 W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179 - 198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Odwołańul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

