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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410188-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2021/S 154-410188

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510109444
Adres pocztowy: ul. Zbożowa 4
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-653
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Tel.:  +48 914509857
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sec.com.pl/

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

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór 
ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i AKPiA
Numer referencyjny: R2

II.1.2) Główny kod CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:
1)Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz zgodnie z 
zapisami STWiORB dla branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i AkpiA układów regulacji ciśnienia 
w komorach A52,T6,T13,K18 i D36 na odrzutach od sieci magistralnych w kierunku sieci osiedlowych na 
Lewobrzeżu Szczecina.
2)Zaprojektowanie a następnie wykonanie przebudowy komór ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina. 
Celem zadania jest wykonanie przebudowy komór ciepłowniczych A39przy al. Niepodległości orazD43-37 przy 
ul.Bandurskiego w Szczecinie.Zakres opracowania powinien obejmować branżę sanitarną, teletechniczną, 
elektryczną oraz AKPiA oraz prace ogólnobudowlane.
Roboty budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu,a następnie sporządzić dokumentację 
powykonawczą.Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z 
warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z 15.10.2014r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322200 Usługi projektowania rurociągów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
3) Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz zgodnie z 
zapisami STWiORB dla branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i AkpiA układów regulacji ciśnienia 
w komorach A52, T6, T13, K18 i D36 na odrzutach od sieci magistralnych w kierunku sieci osiedlowych na 
Lewobrzeżu Szczecina.
4) Zaprojektowanie a następnie wykonanie przebudowy komór ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina. 
Celem zadania jest wykonanie przebudowy komór ciepłowniczych A39 przy al. Niepodległości oraz D43-37 przy 
ul. Bandurskiego w Szczecinie. Zakres opracowania powinien obejmować branżę sanitarną, teletechniczną, 
elektryczną oraz AKPiA oraz prace ogólnobudowlane.
Prace budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 
powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie 
z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 
15.10.2014r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10- 15.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 395
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przewidziane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, umowa o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 
projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach „Programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający korzysta z art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępu, a JEDZ składany jest wraz z ofertą.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, jeżeli wykażą że:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: 
jeden milion złotych).
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia nie mniejszej niż 1 000 000 zł 
(słownie: jeden milion złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonali co najmniej:
a) jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy komory ciepłowniczej o kubaturze 
min. 15 m³ wraz z systemem sterowania i wizualizacji
b) jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie komory ciepłowniczej o kubaturze min. 15 m³ 
wraz z systemem sterowania i wizualizacji
Zamawiający dopuszcza również wykazanie się doświadczeniem uzyskanym w ramach jednego zadania 
wykonanego w formule zaprojektuj-wybuduj
Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, legitymującymi się wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem 
niezbędnym do zajmowania następujących stanowisk:
a) Projektowanie- co najmniej 1 osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża 
sanitarna) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 
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na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów instalacji 
cieplnych;
-co najmniej j1 osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża elektryczna i AKP) 
- posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji elektryczne, 
sieci i urządzenia elektroenergetyczne bez ograniczeń posiadającą łącznie co najmniej 3lata doświadczenia 
zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia uzyskania uprawnień);
-co najmniej 1 osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża telekomunikacyjna) 
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do 
sporządzania projektów branży telekomunikacyjnej w zakresie zamówienia,
b) Wykonawstwo- osobę na stanowisku kierownika budowy (roboty sanitarne), który powinien posiadać 
następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieplnych,
- powinien również posiadać co najmniej 3lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy 
(licząc od dnia uzyskania uprawnień);
- osobę na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKP, który powinien posiadać: uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które 
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które 
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej;
-powinien również posiadać łącznie co najmniej 3lata doświadczenia zawodowego w tym kierowania robotami 
budowlanymi w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),
-osobę na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, który powinien posiadać: uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a 
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie zamówienia
-powinien również posiadać łącznie

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:80 000PLN. Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 
przypadków, o których mowa w art.98ust.1pkt 2i3 oraz ust.2PZP
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu–przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
b)gwarancjach bankowych;
c)gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6bust.5pkt 2ustawy z dnia 9.11.2000 r.o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.Dz.U.z2019 r., poz. 310,836i1572),przy 
czym Zamawiający uzna, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, tylko wówczas jeżeli konto 
Zamawiającego zostanie uznane kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
3.Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonanie każdej części zamówienia na zasadach 
szczegółowo wskazanych w projekcie umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający nie wymaga określonej formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie 
udzielone zamówienie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi:
1) 60 miesięcy na roboty budowlane licząc od dnia odbioru Robót Budowlanych
2) 36 miesięcy na dokumentację projektową i dokumentację powykonawczą licząc od dnia ich odbioru.
Szczegółowe wymagania zawarte są we wzorze umowy.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 13:00

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: 13/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy smart PZP po uruchomieniu opcji „Otwórz oferty”.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1pkt 1, 4, 5, oraz 6 Pzp oraz art. 108 ust. 
1. W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty dla robót 
budowlanych 20 000 000EUR przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 Pzp w niniejszym 
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postępowaniu występuje. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj. dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–b pkt 2–6, pkt 7 
lit. a–e oraz i, z wyłączeniem dokumentów dotyczących przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 
Pzp – w zw. z art. 393ust. 4 Pzp, §4 ust.1 (w przypadku Wykonawców zagranicznych), § 8 ust. 1 pkt 3 oraz 
4, § 9 ust.1 pkt 1, 2 (w przypadku pkt 1 i 2 okres został wydłużony do 8 lat) oraz 3 w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020.2415). 
Sposób złożenia oferty: Wymagania podstawowe: 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 2) Oferta 
musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. 
3)Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1do niniejszej SWZ „Formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszej SWZ, stanowiący uszczegółowienie ceny ofertowej sporządzone pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz niżej wymienione dokumenty: 
a) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, b) 
JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, c) JEDZ dla każdego z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta jest składana przez takich Wykonawców; pełnomocnictwo powinno 
być złożone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. e)Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w 
postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez 
pełnomocnika. f)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, jest umocowana 
do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. g) Oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4Pzp–z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający zaleca złożenie 
tego oświadczenia w treści formularza ofertowego – załącznik nr 1

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 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.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 34.5. i 34.6 SWZ 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.
8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021
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