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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331816-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego
2022/S 117-331816

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Oficjalna nazwa: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 190
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713581107
Faks:  +48 713573973
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.airport.wroclaw.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://josephine.proebiz.com/pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

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

II.1.1) Nazwa:
Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu w ramach Zwiększenia 
możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym S.A
Numer referencyjny: 3/2022/NZP

II.1.2) Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie (w tym zmiana, modyfikacja) dokumentacji projektowo-
kosztorysowych dla zadania pod nazwą: „Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we 
Wrocławiu" w ramach "Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji 
wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” z pełnieniem nadzoru autorskiego, wraz z obowiązkami w 
zakresie wskazanym szczegółowo w SWZ.
- ciąg dalszy opisu znajduje się w cz. II.2.4) ogłoszenia,
– szczegóły zawiera SWZ.

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
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych zwanych też dokumentacjami
projektowo-kosztorysowymi, w zakresie obejmującym:
1) zaprojektowanie równoległej drogi kołowania,
2) zaprojektowanie płyty postojowej samolotów,
3) zmianę i modyfikację dokumentacji projektowej płyty do odladzania,
4) zmianę i modyfikację dokumentacji projektowej drogi szybkiego zjazdu,
5) zaprojektowanie przebudowy istniejących dróg kołowania,
6) opracowanie planów prowadzenia robót (robót budowlanych) - dla ppkt. 1-5 powyżej,
- oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgód i zezwoleń, dla zadań inwestycyjnych realizowanych na 
podstawie tych dokumentacji;
a także:
7) pełnienie nadzoru autorskiego dla każdego przedsięwzięcia budowlanego realizowanego na podstawie 
każdej z dokumentacji projektowych (w tym zmienianych, modyfikowanych).
8) udział we wszystkich procedurach wyboru wykonawców robót budowlanych, w procedurach kontrolnych 
oraz przygotowanie dokumentacji (w tym zmienianych, modyfikowanych) zgodnie z zasadami opisu przedmiotu 
zamówienia określonymi w przepisach PZP.
– szczegóły zawiera SWZ
2. Przedmiot zamówienia, w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje:
- dla dokumentacji wskazanych w pkt. 1 ppkt. 1, 2 i 5 powyżej
a) wykonanie koncepcji,
b) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (dla dokumentacji wskazanych w pkt. 1 ppkt. 1 i 2)
c) wykonanie projektu budowlanego,
d) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (dla dokumentacji wskazanych w pkt. 1 ppkt. 1 i 2) lub 
odpowiednich dokumentów (dla dokumentacji wskazanej w pkt. 1 ppkt. 5),
e) wykonanie projektu wykonawczego,
f) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
g) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
h) sporządzenie przedmiaru robót,
i) uzyskanie innych niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji.
- dla zakresu wskazanego w pkt. 1 ppkt. 3 i 4 powyżej
zmiana i modyfikacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przez dostosowanie do 
aktualnych norm i przepisów oraz dostosowanie dokumentacji do nowej projektowanej równoległej drogi 
kołowania w zakresie:
a) projektu budowlanego - dostosowanie,
b) projektu wykonawczego - dostosowanie,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dostosowanie,
d) kosztorysu inwestorskiego - aktualizacja,
e) przedmiaru robót - aktualizacja,
oraz
f) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
g) uzyskanie innych niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji.
- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, w tym: w załączniku -szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ)” oraz w załączniku - projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu wykonawcy - Główny projektant (drogowy) / Waga: 8 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu wykonawcy - Projektant elektryk / Waga: 6 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doswiadczenie personelu wykonawcy - Projektant sanitarny / Waga: 6%
Cena - Waga: 80%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie może być dofinansowane ze środków UE - Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji 
Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) - projekty z sektora transportu w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) pn.:„Increasing the operational capabilities of the airport's air 
side for militaryoperations at Wrocław Airport“; nr 101079541 — 21-PL-TM-IOCMMAW

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 257 PZP, jeśli 
środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane.

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:
Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymogi dotyczące zdolności finansowej:
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Jako środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przekaże
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wymogi dotyczące doświadczenia:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwa projekty budowlane,
- lub dwa projekty wykonawcze,
- lub jeden projekt budowlany i jeden projekt wykonawczy
budowy lub przebudowy płaszczyzn lotniskowych (przez które rozumie się: drogę startową, drogę kołowania, 
drogę szybkiego zejścia, płytę postojową, płytę do odladzania statków powietrznych) o powierzchni 
sumarycznej min. 20 000 m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym.
- wraz z dowodem, że wykazane zadania zostały wykonane należycie.
Jako środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przekaże
wykaz usług z podaniem informacji określonych w SWZ wraz z dowodem, że wykazane usługi zostały 
wykonane należycie - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ
Wymogi dotyczące personelu:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
1) Jednego Kierownika Projektu (pełniącego również obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy i koordynatora), 
który w okresie ostatnich 5 lat nadzorował lub kierował lub zarządzał lub koordynował zespół przy realizacji co 
najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego, wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych 
(tj. projekty budowlane i/lub wykonawcze).
2) Jednego Głównego Projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalnościach drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz, który w okresie ostatnich 7 lat 
wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (tj. co najmniej jeden projekt wykonawczy lub jeden projekt 
budowlany):
- budowy,
- lub rozbudowy,
drogi startowej lub drogi kołowania lub drogi szybkiego zejścia lub płyty postojowej lub płyty do odladzania na 
lotnisku o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym oraz kategorii co najmniej II CAT.
3) Jednego Projektanta elektryka, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz, który w okresie ostatnich 7 lat wykonał co najmniej jedną 
dokumentację projektową (tj. co najmniej jeden projekt wykonawczy lub jeden projekt budowlany):
- budowy,
- lub rozbudowy,
systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych dla drogi startowej lub drogi kołowania lub drogi szybkiego zejścia 
lub płyty postojowej lub płyty do odladzania dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym oraz kategorii 
co najmniej II CAT.
4) Jednego Projektanta sanitarnego, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz, który w okresie ostatnich 7 lat 
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wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (tj. co najmniej jeden projekt wykonawczy lub jeden projekt 
budowlany):
- budowy,
- lub rozbudowy,
systemu instalacji sanitarnej, w tym sieci kanalizacyjnej wód opadowych dla drogi startowej lub drogi kołowania 
lub drogi szybkiego zejścia lub płyty postojowej lub płyty do odladzania dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D 
lub wyższym oraz kategorii co najmniej II CAT.
- wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz zakresem wykonywanych przez nie
czynności.
Jako środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przekaże
wykaz osób z podaniem informacji określonych w SWZ a także z podaniem zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - szczegóły w tym zakresie 
zawiera SWZ; oraz dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia projektantów skierowanych do realizacji 
zamówienia, ujętych w wykazie - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
- powyższe zostanie zweryfikowane na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień (PZP) publicznych 
oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
ad. cz. II.2.5) ogłoszenia:
Kryterium jakości - Doświadczenie personelu wykonawcy/ waga łącznie 20% - szczegóły dotyczące kryteriów 
oceny ofert i sposobu oceny ofert zawiera SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej 
podanej w ofercie - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wynagrodzenie wypłacane będzie w częściach, przelewem, na rachunek konta bankowego - szczegóły w 
zakresie warunków finansowych i płatniczych określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy 
(wzór umowy) stanowiących załącznik do SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy oraz zmian umowy określone zostały w załączniku do SWZ -projektowane 
postanowienia umowy (wzór umowy), i w SWZ.
Okres wskazany w cz. II.2.7) ogłoszenia zawiera nadzór autorski - szczegóły dotyczące terminów zawiera SWZ 
oraz załącznik do SWZ projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) 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: 18/07/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert na Platformie elektronicznej, na 
której składane są oferty.
Przewiduje się, iż czynność jw. zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 378, art. 132-139 PZP z 
zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 poz.1129 ze zm.; dalej „PZP” lub "ustawa")
Do postępowania zastosowanie ma ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym szczególnie:
Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.).Jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej, do 
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czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. 
Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm)
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.
II. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa:
1) w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 PZP (z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP w 
zw. z art. 393 ust. 4 PZP),
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
3) w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP,
4) na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576,
5) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ
Wykaz oraz szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych składanych na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 
SWZ.
III. Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składanego w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7, podmiotowych 
środków dowodowych oraz korespondencji odbywa się elektronicznie przez platformę Josephine (z wyjątkami 
wskazanymi w SWZ; zwaną dalej także: „Platformą”): https://josephine.proebiz.com/pl/
- szczegóły dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zawiera SWZ.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Językiem procedury jest język polski, ofertę sporządza się w języku polskim.
Dokumenty zagraniczne składa się wraz z tłumaczeniem na język polski
– szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.
IV. Ofertę oraz JEDZ składa się w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na 
Platformę.
Szczegóły dotyczące: zamówienia, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 
22 par. 1 kodeksu pracy - na postawie art 95 PZP, sposobu przygotowania oferty oraz JEDZ, podmiotowych 
środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymogów postawionych 
w postępowaniu przez Zamawiającego, oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania, sposobu i formy ich składania oraz dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, 
dotyczące podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby oraz pozostałe - zawiera SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (por. art. 513 PZP).
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Prezesa Izby):
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów 
na stronie internetowej - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści 
dokumentów zamówienia,
2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
odwołania, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- kwestie dotyczące odwołania, w tym terminów, uregulowane zostały w art. 513-578 PZP
5. Na orzeczenie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu Okręgowego w Warszawie. Kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 579-590 PZP.
6. Wykonawca lub podmiot uprawniony chcąc korzystać ze środków ochrony prawnej winien zapoznać się z 
przepisami Działu IX PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022
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