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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438814-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi odśnieżania
2019/S 180-438814

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Miasta Tychy, Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
PL
ul. Budowlanych 43
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Paula Małajny
E-mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl 
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tzuk.tychy.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Zimowe utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście
Tychy w sezonie 2019/2020”
Numer referencyjny: TZUK.271.151.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia@tzuk.tychy.pl
https://tzuk.tychy.pl/
http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zimowe utrzymanie chodników, alejek,
mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście Tychy w sezonie 2019/2020.
2. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określają
załączniki wymienione w pkt 3.3 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem zimowe utrzymanie chodników, alejek,
mostków i schodów na skwerach oraz terenach parkowych w mieście Tychy w sezonie 2019/2020.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. akcję czynną – podczas której wykonywane będą czynności związane z zimowym utrzymaniem
nawierzchni, tj.: utrzymanie chodników, alejek, mostków i schodów przez całą dobę, w szczególności poprzez
mechaniczną lub ręczną likwidację śliskości, w tym lodu, błota pośniegowego, odśnieżania oraz posypywanie
piaskiem.
2.2. akcję bierną – stan gotowości do podjęcia ww. czynności tj.: koordynacji i nadzoru w utrzymaniu zimowym,
w tym całodobową dyspozycyjność do przystąpienia do akcji czynnej, a także kontrolowaniu stanu śliskości
chodników, alejek, mostków i schodów, pozyskiwania informacji o pogodzie ze stacji meteorologicznych oraz w
zależności od warunków atmosferycznych uruchamiania akcji czynnej.
2.3. zamiatanie i usuwanie nieczystości pozostałych po stopniałym lub usuniętym śniegu i lodzie.
3. Szczegółowy opis zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określa:
3.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
3.2. Wykaz terenów do odśnieżania zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ
3.3. Kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp:
4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Pzp) zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu zamówienia wskazane w
załączniku nr 2 do SIWZ, tj. w zakresie:
4.1.1. w zakresie prowadzenia akcji czynnej i biernej,
4.1.2. zamiatania i usuwania nieczystości pozostałych po stopniałym lub usuniętym śniegu i lodzie.
4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa
wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na podstawienie jednostki zastępczej w czasie awarii jednostek
sprzętowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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: tak
Opis opcji:
W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku zaistnienia takich potrzeb możliwość
zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 20 % wartości każdej pozycji wskazanej w załączniku
nr 4 do SIWZ (kosztorys ofertowy) pod warunkiem, że zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w
danej pozycji, spowoduje zmniejszenie w innej pozycji tak aby zmiana ta nie spowodowała zwiększenia
wynagrodzenia należnego wykonawcy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procedury o udzielenie zamówienia
publicznego. W tym wypadku zmianie ulegnie termin stanowiący początek obowiązywania umowy tj. 1.11.2019
r.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zgodnie
z pkt. 8.2. SIWZ

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
1.1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia (tj. działalność związana z likwidowaniem śliskości, odśnieżaniem oraz usuwaniem
nieczystości pozimowych) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp.
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3. Jeżeli wymagane kwoty w dokumencie wymienionym w pkt. 6.10.7.1.1. SIWZ, wyrażone będą w innej
walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli
kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.
Cd. sekcji VI.3) informacje dodatkowe:
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
6.1. Zamawiający, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, może udzielić Wykonawcy,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj.:
6.1.1. Zimowe utrzymanie chodników i alejek (bez względu na częstotliwość prowadzonych robót w ciągu doby)
- 50 %
6.1.2. Zimowe utrzymanie mostków i schodów (bez względu na częstotliwość prowadzonych robót w ciągu
doby) - 50 %
6.1.3. Zimowe utrzymanie (podczas których czynności akcji nie są faktycznie wykonywane - tzw. akcja bierna) -
50 %
6.2. Udzielenie zamówienia związane będzie ze zwiększeniem usług wynikającym z następujących
okoliczności: zdarzenia losowe, przejęcie terenu, zmiana zagospodarowania terenu, zaistnienia potrzeby
wykonania zwiększonej ilości prac związanych z utrzymaniem terenów lub konieczność kontynuacji usługi w
sytuacji niewyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (http://bip.tzuk.tychy.pl/
index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56) informacji z otwarcia ofert, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej
(http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56) wraz z informacją z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
8. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 PZP:
1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o którym
mowa w pkt. 5.1.1.1. SIWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56
http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56
http://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=56
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W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
1. W okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
wykonuje jedną (1) usługę (zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy) obejmującą niżej podany
zakres:

1.1. zimowego utrzymania alejek lub chodników o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 - usługa ta powinna
być realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy.
2. Dysponował co najmniej:
2.1. Ciągnikami wraz z pługami do odśnieżania o szerokości 1,5 m – 4 szt.
3. Dysponował co najmniej:
3.1. 1 osobą do pełnienia nadzoru nad pracami w utrzymaniu zimowym nawierzchni,
3.2. Zamawiający dopuszcza wskazywanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko wskazane w pkt
5.1.2.3.1. SIWZ.
3.3. Osoba, o której mowa w pkt 5.1.2.3.1. SIWZ musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku
znajomości języka polskiego, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka
polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
3.4. Wymieniony w pkt 5.1.2.3.1. SIWZ skład personelu wykonawcy należy traktować jako minimalne
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia
obowiązków wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
1.1. dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 21/10/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 21/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego (ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy, POLSKA)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Osoby upoważnione: komisja przetargowa, wszyscy zainteresowani.
2. Procedura otwarcia: otwarcie ofert jest jawne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp:
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1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W
okolicznościach wskazanych w pkt 6.10.2. SIWZ wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych
rubryk w JEDZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 6.10.2. SIWZ w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.10.1.1. 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.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zapis pkt 6.10.4. - 6.10.6. SIWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu, zgodnie z pkt. 6 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/
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1. 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 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/

