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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu
Adres pocztowy: Kokoszków 71
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Fudala
E-mail: zsckr@nowytarg.pl 
Tel.:  +48 182662771
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zsckr.nowytarg.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zsckr.nowytarg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym 
Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I – wykonanie stanu surowego otwartego
Numer referencyjny: ZSCKR.26.1.2022.KD

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zsckr@nowytarg.pl
www.zsckr.nowytarg.pl
www.zsckr.nowytarg.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem 
terenu – etap I – wykonanie stanu surowego otwartego.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały podzielone na dwa następujące ETAPY/CZEŚCI:
Etap 1 – Wykonanie robót budowlanych zerowego stanu surowego budynku tj. poz. -4,04/-0,24
Etap 2 – Wykonanie robót budowlanych pozostałej części stanu surowego budynku

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 323 445.12 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000 Roboty na placu budowy
45236000 Wyrównywanie terenu
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262120 Wznoszenie rusztowań
45262300 Betonowanie
45262310 Zbrojenie
45262500 Roboty murarskie i murowe
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45262110 Demontaż rusztowań

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I – wykonanie stanu surowego otwartego.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały podzielone na dwa następujące ETAPY/
CZEŚCI:
Etap 1 – Wykonanie robót budowlanych zerowego stanu surowego budynku tj. poz. -4,04/-0,24 obejmujące 
m.in. :
a. Rozbiórka pozostawianej części budynku oraz terenów utwardzonych kolidujących z projektowanym 
budynkiem
b. Demontaż i montaż ponowny szklarni
c. Roboty ziemne
d. Wykonanie uziomu
e. Wykonanie drenażu opaskowego
f. Częściowa przebudowa przyłącza teletechnicznego
g. Częściowa przebudowa przyłącza sanitarnego
h. Wykonanie fundamentów oraz ściany oporowej wraz z izolacjami
i. Wykonanie warstw zasypowych do poziomu płyty żelbetowej
j. Wycinkę drzew i krzewów
k. Wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi i materiałów z rozbiórek
Etap 2 – Wykonanie robót budowlanych pozostałej części stanu surowego budynku, obejmujące m.in.
a. Wykonanie ścian nośnych i działowych murowanych
b. Wykonanie elementów żelbetowych
c. Wykonanie stropów/stropodachów z płyt prefabrykowanych
d. Wykonanie szybu windowego
e. Wykonanie konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego
f. Pozostałe roboty.
3. Forma rozliczenia – ryczałt.
4. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ - Przedmiar robót, 
Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 323 445.12 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/04/2022
Koniec: 31/10/2022
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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Uwaga! Uszczegółowienie terminu wykonania:
Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r., podział na etapy:
Etap 1 – wykonanie zerowego stanu surowego budynku, - termin: do 29.07.2022 r.
Etap 2 – wykonanie pozostałej części stanu surowego budynku, - termin: do 31.10.2022 r.
WYMAGANE WADIUM : 200 000,00 pln
WYMAGANE ZABEZP. NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 5% CENY BRUTTO POD.W OFERCIE

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 określa warunku w ww. zakresie
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 przesłanki wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności(art. 109 ust. 1 pkt 
1),
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscach wszczęcia tej 
procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Wszystkie czynności wskazane w dokumentacji technicznej w tym wykonanie prac fizycznych oraz operatorów 
sprzętu. Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, projektantów 
poszczególnych branż, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów budowlanych i innych. Sposób kontroli 
określony został w SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli:
a) wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 7 mln zł brutto.
b) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 6 mln zł brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.
dokumentów wymienionych poniżej:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co 
najmniej 7 mln zł,
b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni w/w warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat 
przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – minimum 
2 zadania o wartości równej lub przekraczającej 5 mln zł brutto każde z nich polegające na budowie budynku 
użyteczności publicznej lub innego budynku o podobnym charakterze lub przeznaczeniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.
dokumentów wymienionych poniżej:
a) 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 te roboty 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
– wg zał. nr 5 do SWZ (wzór),
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót
budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z 
art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
13. Zamawiający nie będzie komunikował się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej – brak sytuacji okr. w art. 65 ust. 1, 66 i art. 69 ustawy Pzp.
14. SWZ dostępna na stronie internetowej Szkoły: www.zsckr.nowytarg.pl, w której szczegółowo opisano 
zasady sporządzania i podpisywania wszystkich dokumentów.
15. W przypadku składania oferty wspólnej szczegółowe inf. w tym zakresie okr. SWZ.
16. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza RP szczegółowe inf. w tym zakresie 
okr. SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

www.zsckr.nowytarg.pl
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie 
zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SWZ, oraz którego oferta 
okaże się najkorzystniejsza.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie okoliczności wskazanych w SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „deszyfrowanie” na miniportalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1 Oświadczenie należy przedłożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.
dokumentów wymienionych poniżej:
a) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (JEDZ),
b) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - oświadczenia
podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, (JEDZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej,
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności,
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności,
f) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
g) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z 
postępowania o której mowa w art.108 ust.1 pkt 3 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp – wg zał. nr 8 SWZ,
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h) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg zał. nr 7 SWZ,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6. Terminy wnoszenia odwołań:
1) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
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stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 
progi unijne.
9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
- 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:


