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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151974-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełm: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 065-151974

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
pl. Niepodległości 1
Chełm
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Bedlińska, Mariola Grzywaczewska-Sutryk
Tel.:  +48 825630066
E-mail: zamowienia@lzopg.pl 
Faks:  +48 825632262
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lzopg.bip.mbnet.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lzopg.bip.mbnet.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.lzopg.bip.mbnet.pl
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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Administracja przejściami granicznymi w woj. lubelskim

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego – II etap, opracowanie dokumentacji projektowej, DPG Dorohusk
Numer referencyjny: TZ-4311.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

mailto:zamowienia@lzopg.pl
http://www.lzopg.bip.mbnet.pl
http://www.lzopg.bip.mbnet.pl
http://www.lzopg.bip.mbnet.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach
zadania pn. „Rozbudowa drogowego przejścia granicznego - II etap, opracowanie dokumentacji projektowej,
DPG Dorohusk” wraz z wykonaniem niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz i opracowań niezbędnych do
uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę drogowego
przejścia granicznego w Dorohusku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Inwentaryzacji-ekspertyzach i Projekcie Geotechnicznym
stanowiącymi załącznik do SIWZ. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są
w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do 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
71320000
71242000
71248000
71000000
71221000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DPG Dorohusk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) pozyskanie i poniesienie kosztów pozyskania wszystkich niezbędnych do projektowania i uzyskania
pozwolenia na budowę danych wyjściowych (w tym danych o ruchu i innych), map, pozwoleń, uzgodnień,
warunków i opinii, a w szczególności:
a) pozyskanie niezbędnych map do celów projektowych oraz dokonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych
w terenie,
b) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z opracowaniem Raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, poszerzonego o zagadnienia
wynikające z lokalizacji na obszarze „Natura 2000” (jeśli będzie wymagany),
c) uzyskanie (działając z upoważnienia Zamawiającego) warunków technicznych, wypisów i wyrysów,
uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji (w tym decyzji środowiskowych i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego), koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
d) przygotowanie opracowań niezbędnych do dokonania aktualizacji pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzanie wód opadowych z terenu DPG w Dorohusku do zbiornika ziemnego,
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2) opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
które stanowić będą opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, realizowanych w ramach
rozbudowy DPG w Dorohusku, w tym:
a) wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych,
b) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych,
c) sporządzenie przedmiarów robót – dla każdego obiektu budowlanego wraz z instalacjami oddzielnie oraz dla
każdej sieci i systemu niskonapięciowego oddzielnie,
d) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – oddzielnie dla każdej pozycji
sporządzonego przedmiaru robót,
3) sporządzenie kosztorysów inwestorskich - dla każdego obiektu budowlanego wraz z instalacjami oddzielnie
oraz dla każdej sieci i systemu niskonapięciowego oddzielnie,
4) dokonanie 1 nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w każdej branży i terminie do 3 lat od daty
odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w stanie kompletnym i bez uwag,
5) sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego na DPG w Dorohusku
6) opracowanie projektu wyposażenia podstawowego, dla każdego obiektu objętego zamówieniem oddzielnie –
zgodnie ze zweryfikowanym przez Zamawiającego zestawieniem potrzeb Służb Granicznych,
7) uzyskanie pozytywnych opinii służb granicznych, wykonujących czynności na drogowym przejściu
granicznym w Dorohusku dotyczących opracowanych projektów budowlanych, projektów wykonawczych i
projektów organizacji ruchu drogowego oraz rozwiązań w nich zawartych,
8) przekazanie Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami
autorskimi do tych opracowań,
9) podjęcia czynności nadzoru autorskiego w branży architektonicznej na wezwanie Zamawiającego, w okresie
do 3 lat od daty przekazania/odbioru przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
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: 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
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć
tysięcy 00/100).
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp) (zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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
zawodowej osób.
Wykonawca musi dysponować co najmniej 6 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem określonym przez zamawiającego.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, którymi będzie dysponował na etapie
realizacji zamówienia, spełniające poniżej określone wymagania.
Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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, wg wzoru w
załączniku do SIWZ.
W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie
opublikował informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego
kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymagania dotyczące osób realizujących zamówienie:
1. Projektant w specjalności architektonicznej:
Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
Doświadczenie: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1
dokumentacji projektowej obiektu lub zespołu obiektów, dla której uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt i
udzielającą pozwolenia na budowę, o wartości opracowania wielobranżowego min. 750 000 PLN łącznie z VAT
oraz zrealizowanie co najmniej 1 usługi nadzoru autorskiego nad projektem obiektu użyteczności publicznej.
2. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
Kwalifikacje: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
Doświadczenie: wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno-budowlanej o wartości
opracowania branżowego min. 40 000 PLN łącznie z VAT lub pełnienie samodzielnej funkcji Projektanta przy
opracowaniu projektu wielobranżowego o wartości min. 500 000 PLN łącznie z VAT.
3. Projektant w specjalności drogowej:
Kwalifikacje: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
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Doświadczenie: wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej branży drogowej o wartości opracowania
branżowego min. 40 000 PLN łącznie z VAT lub pełnienie samodzielnej funkcji Projektanta przy opracowaniu
projektu wielobranżowego o wartości min. 500 000 PLN łącznie z VAT.
4. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
Doświadczenie: wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej branży sanitarnej o wartości opracowania
branżowego min. 40 000 PLN łącznie z VAT lub pełnienie samodzielnej funkcji Projektanta przy opracowaniu
projektu wielobranżowego o wartości min. 500 000 PLN łącznie z VAT,
5. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
Doświadczenie: wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej branży elektrycznej o wartości opracowania
branżowego min. 40 000 PLN łącznie z VAT lub pełnienie samodzielnej funkcji Projektanta przy opracowaniu
projektu wielobranżowego o wartości min. 500 000 PLN łącznie z VAT.
6. Projektant w specjalności telekomunikacyjnej:
Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz
licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia,
Doświadczenie: wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej sieci kanalizacji teletechnicznej, instalacji
systemów niskonapięciowych takich jak LAN, CCTV IP lub SKD, o wartości opracowania branżowego min.
100 000 PLN łącznie z VAT dla której uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na
budowę (o ile była wymagana) lub pełnienie samodzielnej funkcji Projektanta przy opracowaniu projektu
wielobranżowego o wartości min. 500 000 PLN łącznie z VAT.
Za uprawnienia do projektowania bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do projektowania w danej
specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.1.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności.
Za wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, co najmniej 1 dokumentacji projektowej danej branży dla obiektu lub zespołu obiektów
dla której uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia 1 osoby do pełnienia więcej niż 1 funkcji z wymienionych 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:
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w „Istotnych postanowieniach
umowy” zawartych w załączniku do SIWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z
zapisami 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
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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: 07/05/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 07/05/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych,
pl.Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 240, POLSKA i nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu oraz dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Niezwłocznie po
otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia.

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:
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się, przy użyciu miniPortalu, ePUAPU oraz poczty
elektronicznej.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia wykonawca wraz ofertą powinien złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
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) zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczących podwykonawców, którym Wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podwykonawcami, na których zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega zgodnie z art. 22 a ustawy.
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, składa zobowiązanie innych
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ, tj.: wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, 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, wg wzoru w załączniku do SIWZ,
2)brak podstaw do wykluczenia, tj.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania
oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub brak podstaw wykluczenia zostały
zawarte w Rozdziale VI i VII SIWZ.
Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 wynosi 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone
w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują
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wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. 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 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
5. 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 Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
22-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2019


