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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369291-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jodłowa: Roboty inżynieryjne i budowlane
2018/S 161-369291

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Jodłowa
Jodłowa 1A
Osoba do kontaktów: Dorota Krzyżak, Elżbieta Stanula
39-225 Jodłowa
Polska
Tel.:  +48 14-6302004/14-6302016
E-mail: przetargi.gmina@jodlowa.eu 
Faks:  +48 14-6302002
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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:
Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa częśći sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Jodłowa
Kod NUTS PL821

mailto:przetargi.gmina@jodlowa.eu
http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Planowane przedsięwzięcie obejmie aglomerację Jodłowa w szczególności w zakresie robót budowlano-
montażowych wskazanych w przyjętych na potrzeby postępowania zadaniach A i B.
Zadanie A
Projekt zakłada wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Qd

śr=500 m3/d i przepustowości Qd max= 625 m3/d, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR
z filtracją końcową ścieków oczyszczonych. Ilość obsługiwanych mieszkańców równoważnych wynosić
będzie RLM = 4785 MR. Oczyszczanie mechaniczne ścieków będzie realizowane w oparciu o instalację
urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków – sita zintegrowanego z piaskownikiem. Oczyszczalnia
ścieków przystosowana będzie do przyjmowania ścieków i osadów dowożonych taborem asenizacyjnym za
pośrednictwem stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych. Proces oczyszczania biologicznego będzie
realizowany w reaktorach osadu czynnego w technologii SBR z cyklicznym dopływem i odpływem ścieków,
instalacją symultanicznego strącania związków fosforu oraz filtracją końcową ścieków oczyszczonych
biologicznie.
Zadanie B
Zadanie obejmuje budowę ok 16,2 km rurociągów grawitacyjnych i ok. 1,9 km rurociągów tłocznych. Przewiduje
się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U ze ścianką litą jednorodną szereg średni „N”-SN
4 kPa o średnicy DN 160=DN 315 mm, oraz szereg ciężki „S”–SN 8 kPa o średnicy DN160÷ DN 315 mm.
Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100
szereg SDR 17 oraz SDR 11 o średnicy PE 160÷315. Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak
możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie sieciowych przepompowni
ścieków współpracujących z siecią grawitacyjną w ilości 6 kpl. Przewiduje się wykonanie rurociągów tłocznych z
rur PE 100 SDR17 i SDR11. Inwestycja będzie realizowana w Gminie Jodłowa w msc. Jodłowa.
Celem przejrzystości sposobu rozliczania sieci i przyłączy, Zamawiający podzielił zadanie B na dwa (2)
kontrakty.
Kontrakt I – koszty kwalifikowalne, obejmuje następujące roboty:
— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 16,2 km
— wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 1,9km
— dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl,
— umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl.
Kontrakt II – koszty niekwalifikowalne, obejmuje następujące roboty:
— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty dla:
a) zadania A:
— „STWiORB z załącznikami”
— Projekt budowlany i wykonawczy
b) zadania B:
— „STWiORB z załącznikami”
— Projekt budowlany i wykonawczy
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
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W okresie gwarancji i rękojmi, który Wykonawca zaoferuje wymagane jest świadczenie nieodpłatnych
przeglądów gwarancyjnych producenta dla zabudowanych pompowni ścieków i pozostałych objętych
przedmiotem zamówienia.
Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej nośności tak, aby istniejąca
infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu. W przypadku zniszczenia infrastruktury drogowej, po której
poruszają się pojazdy budowy należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45220000, 45100000, 45110000, 45200000, 45230000, 45260000, 45300000, 45310000, 45320000,
45330000, 45340000, 45350000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45450000,
45231300, 45111200, 45233000, 77000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

• wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Qd śr=500 m3/d i

przepustowości Qdmax= 625 m3/d
• wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 16,2 km
• wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 1,9 km
• dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl.
• umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl.
• wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 26.10.2018. Zakończenie 30.11.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1 Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych
00/100)
2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert.
3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądza,
3.2 poręczeń bankowych lub poręczeń Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3 gwarancji bankowych,
3.4 gwarancji ubezpieczeniowych,



Dz.U./S S161
23/08/2018
369291-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 13

23/08/2018 S161
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 13

3.5 poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 8 SIWZ

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane prace na podstawie faktur VAT wystawionych przez
wykonawcę, płatnych w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający nie
przewiduje przedpłat i zaliczek na prace przewidziane do wykonania

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2 Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione
do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie
uwierzytelnionej kopii.
3 Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie – że
pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w
ich imieniu.
4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców elektroniczny JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający będzie wymagał
aby osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały odpowiednio
— uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia wstępnego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w formie wypełnionego, podpisanego i
przesłanego elektronicznie Formularza JEDZ – aktualnego na dzień składania oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
6.2.1 Wykaz wykonanych robót określonych w punkcie 5.2.1 SIWZ – sporządzony przez wykonawcę według
załącznika nr 3 do SIWZ, spełniających wymagania określone w pkt 5.2.1 SIWZ, 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, wydajności, długości sieci wg wymagań zamawiającego,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (należy wskazać
dane Zamawiającego wraz z nr. tel. - wystawcy referencji), wzmianką o tym czy roboty referencyjne stanowią
całość techniczno-użytkową 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 wykonane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.
6.2.2 Wykaz osób określonych w punkcie 5.2.2 SIWZ – sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr
4 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania
określone w punkcie 5.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
(w tym długości sieci wg wymagań zamawiającego) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują
należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie
ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie co najmniej:
a. jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub

rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 300 m3/d w technologii SBR
oraz
b. jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub
rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 10 km,
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
5.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.:
a. osobą posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji technologa oczyszczania ścieków posiadała:
Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków.
Pełniła funkcję technologa oczyszczania ścieków na co najmniej jednej (1) robocie budowlanej polegającej
na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 550m3/d w
technologii SBR dla której został przeprowadzony rozruch technologiczny
b. osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika
budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
Posiadała co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,
Pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) robocie budowlanej,
polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci co
najmniej 10 km oraz pięciu (5) przepompowni ścieków.
Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza aby funkcja technologa oczyszczania ścieków i kierownika budowy
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych była pełniona przez tą samą osobę.
Uwaga 2: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
Uwaga 3: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
(niezbędnymi do funkcjonowania obiektu), a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
Uwaga 4. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego
wypełnienia zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako
minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne 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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena brutto oferty/przedmiotu zamówienia. Waga 60
2. okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia. Waga 20
3. dodatkowe doświadczenie technologa oczyszczania ścieków wyznaczonego do realizacji zamówienia. Waga
10
4. dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia. Waga 10
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IZP.271.12.2018.ES

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.9.2018 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26.9.2018 - 10:15
Miejscowość:
Jodłowa 1A

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): RPPK.04.03.01-18-0013/17-00
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

VI.3) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), celem
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail inspektorodo@onet.pl 
3. Pani/Pana/Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
b. udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c. konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; art.6 ust.
1 lit. b RODO;
d. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1

mailto:inspektorodo@onet.pl
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Lit. c RODO;
e. konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak
udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:
a. procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami realizowanymi w imieniu
Administratora Danych;
b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
c. kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu postępowania;
d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
e. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
d. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 7 w/w
Dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 146302003 lub pod adresem e-mail: inspektorodo@onet.pl 
Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Państwa dane będą / nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona
oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert, określonych w pkt. 13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała
się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokona podmiotowej oceny spełniania przez niego
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. zbada oświadczenie wstępne, złożone

mailto:inspektorodo@onet.pl
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elektronicznie przez tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego
dalej JEDZ, a następnie będzie żądał od niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty składane tylko w formie papierowej wraz z ofertą:
6.3.1 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie
notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są składającymi
ofertę podmiotami lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji
zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.
6.3.2 Dowód wniesienia wadium:
a. w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty potwierdzoną „za
zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, a oryginał złożyć w kasie
Gminy Jodłowa – zgodnie z pkt 8.5 niniejszej SIWZ;
b. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia
nadania przelewu.
6.3.3 Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 1.1 do STWiORB dla Zadania A i załącznik nr 1.1 do STWiORB
dla Zadania B.
6.3.4 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. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
b. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
c. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
e. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
6.3.5 Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, tj.
a. wykaz wskazujący:
Osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji technologa oczyszczania ścieków posiadającą
doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków z co najmniej 5 letnim doświadczeniem
zawodowym w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków oraz określający roboty budowlane, przy
których osoba dedykowana do pełnienia funkcji technologa oczyszczania ścieków pełniła funkcję technologa
oczyszczania ścieków. Wykazane ukończone roboty budowlane o których mowa powyżej – muszą polegać

na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 550 m3/d w
technologii SBR dla której został przeprowadzony rozruch technologiczny
Osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem
zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz
określający roboty budowlane, przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika budowy pełniła
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funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wykazane ukończone roboty budowlane o których mowa
powyżej – muszą polegać na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości
sieci co najmniej 10 km oraz pięciu (5) przepompowni ścieków..
Uwaga 1. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
(niezbędnymi do funkcjonowania obiektu) oraz uzyskał zgodę na użytkowanie.
Uwaga 2: Zamawiający dopuszcza aby funkcja technologa oczyszczania ścieków i kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych była pełniona przez tą samą osobę, jednakże
wykazując dodatkowe doświadczenie zawodowe muszą to być różne roboty budowlane dla technologa i
kierownika.
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz ma
wskazywać długości sieci wg wymagań zamawiającego (należy wskazać dane Zamawiającego wraz z nr. tel. -
wystawcy referencji), wzmianką o tym czy roboty z wykazu stanowią całość techniczno-użytkową
b. dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
zawierające informacje 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
c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba
pełniła przy ich realizacji funkcje technologa oczyszczania ścieków / kierownika budowy lub inspektora
nadzoru
Uwaga 1. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich
realizacji funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz
z ofertą, gdyż dokumenty te nie podlegają założeniu na podstawie art. 26 ust1 ustawy PZP ani uzupełnieniu w
trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP na późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
Uwaga 2: Zamawiający dopuszcza aby funkcja technologa oczyszczania ścieków i kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych była pełniona przez tą samą osobę, jednakże
wykazując dodatkowe doświadczenie zawodowe muszą to być różne roboty budowlane dla technologa i
kierownika.
6.3.7 oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO (załącznik nr 8 do SIWZ)
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
Przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)- 23) ustawy Pzp oraz
Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp w następującym
brzmieniu:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia



Dz.U./S S161
23/08/2018
369291-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 13

23/08/2018 S161
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 13

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności”,
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Dla potwierdzenia Wykonawca złoży Oświadczenie wstępne stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ w formie
wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – aktualne na dzień składania oferty.
UWAGA:
1) W przypadku wypełniania JEDZ należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp (tekst jedn. z 2017
poz., 1759, 2018 ze zmianami);
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący
podwykonawców.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa odrębnie
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw
do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Formularz JEDZ powinien być podpisany przez wykonawcę, podmiot trzeci, podwykonawcę, odpowiednio
przez tego, kogo dotyczy składany formularz JEDZ. W przypadku formularza składanego przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz powinien podpisać każdy z wykonawców, który
składa dany formularz.
6) JEDZ musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych,
ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np.
adresy stron internetowych), tak, aby Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty.
8) JEDZ w formatach .doc, i .pdf stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ. Na stronie Urzędu Zamówień
Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art.
25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
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6.1. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ muszą
być:
6.1.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 i 22
ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.1.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.1.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
6.1.4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 – sporządzone wg załącznika nr 5 do SIWZ wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
samodzielnie bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego)
6.1.5 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,
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2; 6.1.3, 6.1.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o
którym mowa w pkt 2a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

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 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.
182 ustawy Pzp

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.8.2018
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