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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405661-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
2018/S 179-405661

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

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

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Lipska
Tel.:  +48 223758975
E-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl 
Faks:  +48 223758788
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.gddkia.gov.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

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

II.1.1) Nazwa:
Centralny Projekt Wdrożeniowy- Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1
Numer referencyjny: DPR.DPR-2.2413.27.2018.DZ/21

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetargidpr2@gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
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51610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Centralny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T
Etap 1 - Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie oraz rozwój systemu centralnego.

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
72250000
35120000
71320000
72227000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie będzie polegało na:
a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu elementów infrastruktury informatycznej (szyny
integracyjnej danych, oprogramowania centralnego, centrów przetwarzania danych wraz z niezbędnym
oprogramowaniem i sprzętem) pozwalających na uruchomienie i zarządzanie usługami ITS w skali całego
kraju, w tym wyposażenie rejonów, obwodów drogowych w dostęp do oprogramowania (modułów centralnych
KSZRD);
b) utworzeniu Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w Warszawie oraz zapasowego centrum
danych w budynku Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w Strykowie (będącego jednocześnie regionalnym
CZR w Regionalnym, Projekcie Wdrożeniowym KSZRD Etap 1 w oddziale GDDKiA w Łódzi,
c) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku
Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie;
d) wyposażeniu pozostałych regionalnych CZR w rozwiązania informatyczne modułów centralnych i
zintegrowanie ich z KCZR (na poziomie oprogramowania centralnego);
e)zaprojektowaniu a następnie wyposażeniu sieci drogowej objętej Etapem 1 na obszarze Oddziału GDDKiA w
Warszawie w infrastrukturę przydrożną (Moduły Wdrożeniowe Rozproszone) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i siecią telekomunikacyjną oraz uruchomieniu elementów infrastruktury przydrożnej;
f) wykonaniu testów dla modułów centralnych i rozproszonych (SAT, FAT, SIT);
g) świadczeniu usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu centralnego oraz usługi wsparcia, utrzymania i
rozwoju modułów rozproszonych.
W zakresie prac przewidziane jest także:
— przekazanie zwrotne KSZR-CPW do GDDKiA lub wykonawcy następczemu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nieinwazyjne rozwiązanie techniczne / Waga: 15 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kompetencja z dziedziny ITS / Waga: 15 %
Cena - Waga: 50 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 78

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji na prace wdrożeniowe, rozwojowe.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
2015-PL-TM-0093-W

II.2.14) Informacje dodatkowe
Nazwa projektu "Krajowy System Zarządzania ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1".
Zamawiający będzie żądał wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwaga dotyczy sekcji II.3) i IV.2.5) ogłoszenia: zarówno szacowana data publikacji ogłoszenia oraz planowana
data rozpoczęcia postępowania o zamówieniu może nastąpić w terminie późniejszym.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
22/10/2018

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:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 10 mln
PLN.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w
wysokości 20 mln PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w
postępowaniu:
1. polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 10 mln PLN;
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2. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres
nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
oraz oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres
nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w
wysokości nie mniejszej niż 20 mln PLN.
Uwaga do sekcji III.1.3) dotycząca kierownika projektu (brak dopisania we właściwym miejscu ze względu
na ograniczenia ilości znaków): "Przez etap końcowy zamówienia Zamawiający rozumie etap odbiorów,
poprzedzający wystawienie przez zamawiającego/zlecającego protokołu odbioru końcowego lub równoważnego
dokumentu”; „Przez zakończenie zamówienia Zamawiający rozumie doprowadzenie do uruchomienia systemu
zarządzania lub sterowania ruchem drogowym zakończone dokonaniem odbioru przez zamawiającego/
zlecającego potwierdzone wystawieniem protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu”.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
I. Wykonawca zamówienia musi wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej:
1. jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania lub sterowania ruchem
drogowym, o wartości nie mniejszej niż 18 mln PLN brutto, obejmującego łącznie wszystkie niżej wymienione
elementy:
— centrum zarządzania lub sterowania ruchem drogowym z minimum trzema stanowiskami dla operatorów,
które musiało umożliwiać prezentację danych z systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym na
wielkoformatowej ścianie wizyjnej o minimalnych wymiarach: 270x150 cm oraz wybór scenariusza i procedury
zarządzania ruchem,
— minimum 10 znaków o zmiennej treści realizujących scenariusze zarządzania ruchem, które zostały
opracowane i zaimplementowane do systemu centralnego,
— system wizyjny zbudowany z co najmniej 15 kamer PTZ (z ang. Pan/Tilt/Zoom) monitoringu wizyjnego, w
skład którego wchodziła cyfrowa transmisja i rejestracja obrazu, transmisja za pomocą sieci światłowodowej,
— system pomiaru ruchu z instalacją co najmniej 10 punktów detekcji określającej stan i parametry ruchu.
2. w ramach jednego zamówienia wdrożył i uruchomił zintegrowane rozwiązanie informatyczne o wartości
rozwiązania nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto, składające się z co najmniej pięciu różnych systemów
informatycznych i funkcjonujące w co najmniej dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania danych
zlokalizowanych w dwóch różnych miejscach. Rozwiązanie musiało funkcjonować przez okres co najmniej 12
miesięcy po wdrożeniu.
3. Dwa zamówienia, każde z nich polegające na zaprojektowaniu i uruchomieniu szyny integracyjnej
integrującej co najmniej trzy różne systemy informatyczne różnych producentów. W każdym z zamówień
szyna musiała funkcjonować przez okres co najmniej 12 miesięcy po uruchomieniu. Warunek musi spełnić w
całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden PUZ na
zasobach, którego polega Wykonawca.



Dz.U./S S179
18/09/2018
405661-2018-PL

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

5 / 9

18/09/2018 S179
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 9

4. W ramach jednego zamówienia wykonał dokumentację projektową, na podstawie której zostały wykonane
roboty budowlane polegające na budowie kanałów technologicznych i sieci światłowodowych w obszarze o
niejednolitej strukturze własnościowej (w tym co najmniej jeden właściciel publiczny) w infrastrukturze liniowej z
minimum 15 punktami węzłowymi o łącznej długości kanałów minimum 10 km i sieci światłowodowej minimum
10 km.
5. W ramach jednego zmówienia świadczył usługi serwisowe polegające na utrzymaniu przez okres minimum
12 miesięcy urządzeń systemu zarządzania ruchem zainstalowanych w pasie drogowym, o wartości systemu
nie mniejszej niż 500 tyś. PLN brutto, obejmującego łącznie co najmniej trzy rodzaje urządzeń spośród niżej
wymienionych:
— znaki lub tablice o zmiennej treści,
— drogowe stacje meteorologiczne,
— kamery monitoringu wizyjnego typu PTZ
— stałe stacje pomiaru ruchu drogowego dla pomiarów natężenia ruchu i klasyfikacji pojazdów.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia przez Wykonawcę więcej niż jednego z ww. warunków w ramach
jednego zamówienia.
Wyjaśnienia:
• Poprzez sformułowanie „wykonał w sposób należyty” należy rozumieć doprowadzenie do zakończenia danego
zamówienia poprzez dokonanie odbioru przez zamawiającego/zlecającego potwierdzonego wystawieniem
protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu.
• Za rozwiązanie informatyczne Zamawiający uznaje oprogramowanie będące zdefiniowanym i określonym
komponentem, tj. całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i
zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Za rozwiązanie
informatyczne Zamawiający uznaje konkretne i nazwane programy komputerowe realizujące określone cele.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
• Za system informatyczny Zamawiający uznaje rozwiązanie informatyczne umożliwiające realizację
określonego zbioru/zakresu potrzeb, będące zbiorem powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest
przetwarzanie danych techniką komputerową.
• Za infrastrukturę liniową Zamawiający uznaje infrastrukturę, której charakterystycznym parametrem jest
długość, w szczególności drogę wraz ze zjazdami, linię kolejową, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg,
rurociąg, linię i trakcję elektroenergetyczna, linię kablową nadziemną i umieszczoną bezpośrednio w ziemi,
podziemną, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizację kablową.
• Za szynę integracyjną Zamawiający uznaje oprogramowanie pośredniczące (dodatkowa warstwa pośrednia) w
wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiającą zastosowanie koncepcji SOA (z ang.
service-oriented architecture).
• Za utrzymanie Zamawiający uznaje zestaw usług mający na celu zapewnienie Zamawiającemu
niezakłóconego i nieprzerwanego działania systemu/rozwiązania informatycznego, w tym oprogramowania
oraz innych elementów systemu w szczególności urządzeń zlokalizowanych w obszarze pasa drogowego, jak
również innych czynności wspomagających korzystanie z systemu przez Zamawiającego, w szczególności:
wymiana podzespołów, bieżąca konserwacja urządzeń, zapewnienie transmisji danych, redundancja danych,
udostępnienie Zamawiającemu narzędzi do monitorowania parametrów pracy systemu i zgłaszania tagów.
• Za punkt węzłowy Zamawiający uznaje każdy element nieciągłości łącza światłowodowego rozumianego
jako światłowód położony w kanalizacji teletechnicznej przygotowanej do tego celu. Za nieciągłość rozumie
się każdą instalację pomiędzy punktem początkowym i punktem końcowym łącza, która to łączy/rozdziela/
częściowo rozdziela światłowód lub umożliwia działania serwisowe polegające na dostępie do światłowodu.
Za punkt węzłowy uznaje się każde urządzenie aktywne podłączone do linii światłowodowej pomiędzy
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punktem początkowym i końcowym, każdą studzienkę kanalizacyjną na trasie światłowodu pomiędzy punktem
początkowym i końcowym, każdą szafkę teletechniczną pomiędzy punktem początkowym i końcowym.
Elementów pasywnych i aktywnych na początku i na końcu łącza światłowodowego nie wlicza się. Wymaganie
dotyczy zarówno łączy światłowodowych jednomodowych, jak i wielomodowych.
II. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Kierownik Projektu - jedna osoba spełniająca poniższe wymagania:
Pełniła funkcję kierowniczą w projekcie (tj. kierownika projektu lub dyrektora projektu), po stronie wykonawcy,
w co najmniej dwóch zamówieniach ukończonych w ostatnich 6 latach przed terminem złożenia oferty. Każde
z zamówień obejmowało zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu zarządzania lub sterowania ruchem
drogowym, o wartości minimum 10 mln PLN brutto. W każdym z zamówień osoba pełniła funkcję kierowniczą
przez okres minimum 12 miesięcy obejmujący etap końcowy zamówienia aż do jego zakończenia.
2. Architekt integracji systemów informatycznych - jedna osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania:
a. posiada certyfikat TOGAF (The Open Group Architecture Framework) dowolny poziom lub równoważny,
b. posiada doświadczenie w integracji systemów informatycznych potwierdzone udziałem w projektach
integracji systemów informatycznych (na stanowisku architekta IT lub architekta systemów IT lub architekta
integracji IT) w co najmniej dwóch zadaniach zakończonych w ostatnich 5 latach przed terminem złożenia
oferty, z czego każde zadanie polegało na zintegrowaniu i wdrożeniu co najmniej pięciu różnych systemów
informatycznych (różnych dostawców), w tym jedno zadanie o wartości minimum 1 mln PLN brutto.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji ze
wskazanych powyżej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
17/10/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
elektronicznego dokumentu zamówieniowego - JEDZ. "JEDZ" Wykonawca zobowiązany będzie przesłać
Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12-23. Dodatkowo
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.
4. 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 JEDZ dotyczące także tych podmiotów.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
A. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, 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 te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
b) 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;
c) dokumentów określonych w pkt. III.1.2) Ogłoszenia;
B. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
będzie zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w par. 5 pkt 1-6 i 9-10 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wymagania w tym zakresie zostaną szczegółowo określone SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Uwaga do sekcji III.1.3): 1) Przez etap końcowy zamówienia Zamawiający rozumie etap odbiorów,
poprzedzający wystawienie przez zamawiającego/zlecającego protokołu odbioru końcowego lub równoważnego
dokumentu; 2)Przez zakończenie zamówienia Zamawiający rozumie doprowadzenie do uruchomienia systemu
zarządzania lub sterowania ruchem drogowym zakończone dokonaniem odbioru przez zamawiającego/
zlecającego potwierdzone wystawieniem protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
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. 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 ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjęte
jw niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
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 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10dni 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora

http://www.uzp.gov.pl
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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