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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402038-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
2018/S 177-402038

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1
Kraków
30-106
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Szczepaniec
Tel.:  +48 124242399
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl 
Faks:  +48 124242397
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wodociagi.krakow.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.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego w Krakowie
Numer referencyjny: 831/PN-64/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45232400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetarg@mpwik.krakow.pl
www.mpwik.krakow.pl
www.wodociagi.krakow.pl
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu kolektora doprowadzającego ścieki do
oczyszczalni Kujawy - Kolektor w rejonie ul. Ptaszyckiego (od Syfonu) do ul. Jeżynowej.
Do zakresu przedmiotowego zadania należy także modernizacja:
• studzienek,
• przyłączy kanalizacyjnych,
• miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 500 000.00 PLN

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
45232000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu kolektora doprowadzającego ścieki do
oczyszczalni Kujawy - Kolektor w rejonie ul. Ptaszyckiego (od Syfonu) do ul. Jeżynowej.
Do zakresu przedmiotowego zadania należy także modernizacja:
• studzienek,
• przyłączy kanalizacyjnych,
• miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.
Dane techniczne zadania:
Dane techniczne kanalizacji:
♦ wymiary kanału [mm 1200/1800 1400/2000
♦ długość [m] 1258,47 56,99
♦ materiał beton beton
♦ ilość studzienek 19 3
♦ głębokość [m] 2,26 - 4,22 4,6
Ilość kształtek kapeluszowych 3
Przyłącza
♦ średnica przyłącza [mm] <200
♦ ilość sztuk 3
♦ długość całkowita [m] 20
♦ studzienki 2
♦ głębokość [m] 1,79 – 2,20
Typy studni: okrągła (komin DN 600, 800, 900, 1000, 1200) - 21438, 21439, 21440, 21518, 21536, 21537,
21533, 21551, 21553, 21559, 21558, 21557, 21555, 21556, 274271, 302562, 302563, 302564, 265282,
302567,
Komora - 302565, 4793
Numery studni podano zgodnie z załącznikiem graficznym
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Dane przedstawione w niniejszym punkcie danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez
Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Dodatkowe wymagania i informacje:
Modernizację kanałów objętych niniejszym kontraktem należy przeprowadzić metodą paneli
Z żywic wzmacnianych włóknem szklanym.
Aspekty konstrukcyjne:
• modernizacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi studzienkami. W
związku z tym grubość ścianek oraz rodzaj iniektu (dla paneli) powinna być przyjęta na podstawie obliczeń
teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, wody gruntowe,
obciążenia dynamiczne).
• projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziałujących na kanał w szczególności należy
uwzględnić następujące rodzaje obciążeń – w przypadku kanałów, które zachowały swoją nośność i mogą
stanowić podparcie dla projektowanej powłoki żywicznej – ciśnienia zewnętrznego wody; – w przypadku
kanałów, które utraciły swoją nośność – obciążenia od gruntu, taboru samochodowego oraz ciśnienia
zewnętrznego wody.
• krótkotrwała wytrzymałość na zginanie w kierunku obwodowym badana wg PN-EN ISO 178: ≥ 120 MPa,
• krótkotrwała obwodowa wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393:2002, 1393:2004 ≥ 40 MPa,
• krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393, lub ISO 8513 ≥ 12 MPa,
• krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg PN-EN ISO 178 lub ISO 10468 ≥ 9000 MPa,

• odporność chemiczna w zakresie pH 2 - 12 i temperatury do 35oC,
• odporność na ścieranie udokumentowana przez Próbę Darmstadzką wykonaną zgodnie z normą.
• Połączenie odcinków paneli GRP powinno być wykonane za pomocą uszczelek elastomerowych EPDM lub
SBR. Dopuszcza się laminowanie połączeń w przypadku braku możliwości szczelnego połączenia odcinków 1
m na łukach po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.
• odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
• wymiary dobrane do kształtu kanału – zmniejszenie światła kanału max 30 %,
• powierzchnie wewnętrzne muszą być gładkie, zewnętrzne - ze względów konstrukcyjnych - chropowate aby
zapewnić dobre połączenie z iniektem,
• Tolerancja wymiarów powinny być zgodne z normą PN-EN 14364 +A!: 2009
Obliczenia sprawdzające statyczno-wytrzymałościowe należy przeprowadzić na podstawie wytycznych
ATV – M 127 – 2, ich nowelizacji DWA A143-2 lub WRc/Rehau/3R2014 i dostarczyć Zamawiającemu przed
rozpoczęciem robót.
Do renowacji włączeń przyłączy wpiętych bezpośrednio w poddawany renowacji odcinek kanału należy używać
kształtek kapeluszowych wykonanych z filcu technicznego nasączanych żywicami epoksydowymi. Wykonawca
wykona kształtki kapeluszowe typu C zgodnie z normą PN – EN ISO 11296 - 4
Pozostałe informacje zamieszczono w PFU

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 500 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 04/11/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia określony w p. II.2.7 jest orientacyjny

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 9.3 cz. I SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Na podstawie art. 133 ust. 4 Ustawy wykluczeniu
nie podlega wykonawca w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w
art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 9.3 SIWZ do oferty należy dołączyć
w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ).
4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie
wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów):
1.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), pkt 14 i 21
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2) 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).
1.3) 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;
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1.4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w niniejszym postępowaniu oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
6. Pełny opis i dalsze informacje na temat wymaganych załączników znajdują się w pkt 9 części I SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zamówienia
spełniające poniższy warunek:
Wykonanie co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na remoncie lub modernizacji:
Sieci kanalizacyjnych przełazowych metodami bezwykopowymi za pomocą paneli GRP
O łącznej długości co najmniej 1 000 m, na czynnym kanale ogólnospławnym, sanitarnym lub technologicznym
(przemysłowym)
2.Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (pełniącymi
techniczne funkcje kierownicze na budowie):
a) Kierownik Robót Sanitarnych / Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych,
b) Specjalista ds. renowacji posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w
zakresie wykonywania remontu/modernizacji sieci kanalizacyjnych przełazowych metodami bezrozkopowymi za
pomocą paneli GRP o łącznej długości co najmniej 500 m..
W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
— posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług ww. branży budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby,
— posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
— posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w ww. branży budowlanej zgodnie z ustawą z
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. poz. 65 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych,
— spełniać opisane wyżej wymagania dla personelu wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
pkt 9.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu (pkt 9.3 i 2 SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
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1) 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 budowlane zostały wykonane należycie,
2) dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt 9.3.1. SIWZ zostały wykonane należycie
- w szczególności 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,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego w pkt 9.3.2. SIWZ, a także informacjami o zakresie
wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Pełny opis i dalsze informacje na temat wymaganych załączników znajdują się w pkt 9 części I SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zgodnie z SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 125 000 PLN (słownie:
sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i 5 i art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem
umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z projektem umowy

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego zawrzeć porozumienie w drodze umowy cywilno-prawnej regulujące ich
współpracę, oraz na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki są zawarte w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

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: 23/10/2018
Czas lokalny: 09:15

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: 23/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek A, sala nr 6,
POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
1. Podany w punkcie IV.2.6 termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
2. Stosowana będzie procedura przewidziana w art. 24 aa Ustawy ("procedura odwrócona"), to znaczy
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. Jeżeli
wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587770
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:
1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej uPzp przysługują
następujące środki prawne:
— odwołanie,
— skarga do sądu.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 drugie Ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
3. 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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw.
„progi unijne” - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
5. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy: http://www.uzp.gpv.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018
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