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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432640-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 191-432640

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
Tel.:  +48 627473487
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl 
Faks:  +48 627473480
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwikjarocin.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:
Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanal. ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal.
deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonananie - Etap II
Numer referencyjny: POIS/P/8/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl
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Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i
kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w
zakresie Etapu II.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 42 030 668.14 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
71320000
45111200
45231000
45110000
45222000
71000000
45247100
45200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę:
a) sieci wodociągowej o długości ok. 4118 mb,
b) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 1800 mb (ok. 225 szt).,
c) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym, o długości ok. 900 mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3441 mb
e) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, o długości ok. 1688 mb (ok. 211
szt).,
f) sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 2988,5 mb,
g) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji deszczowej (do studzienek przyłączeniowych) w pasach
drogowych, o długości ok. 896 mb (ok. 112 szt).,
h) odcinków bocznych przykanalików kanalizacji deszczowej (do wpustów deszczowych) w pasach drogowych,
o długości ok. 694 mb,
2) likwidację:
a) sieci wodociągowej o długości ok. 4118 mb poprzez zamulenie,
b) odcinków przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 1800 mb (ok. 225 szt.),
c) odcinków przyłączy wodociągowych do likwidacji poza pasem drogowym o długości ok. 900,00 mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej o długości ok. 3676 mb poprzez zamulenie,
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e) odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w pasach drogowych, o długości ok. 1688 mb (ok.
211 szt.),
3) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego.
Zakres rzeczowy sieci wodociągowej wraz przyłączami jest tożsamy z zakresem sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i deszczowej z przyłączami.
W załączonej do PFU koncepcji kanalizacji deszczowej zawarte są warianty wykonania kanalizacji deszczowej.
Zamawiający wskazuje, że do zaprojektowania i wybudowania Wykonawca ma wykorzystać wariant nr 5.
Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy
działek prywatnych właścicieli.
Zgodnie ze stanowiskiem zarządcy dróg gminnych, Zamawiający z obszaru realizacji projektu wyłącza
odtworzenie nawierzchni następujących ulic: Rynek, Gołębia, Wyszyńskiego, Kościelna i Św. Ducha (na odcinku
od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Wojską Polskiego) – odtworzenia nawierzchni tych ulic nie wchodzą w
zakres zamówienia.
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zakresu budowy infrastruktury drogowej zostały wskazane miejsca
parkingowe, które planowano wykonać z kostki granitowej ciętej 15x15 cm. Na wniosek zarządcy dróg
gminnych, Zamawiający wprowadza zmiany do PFU dla zakresu budowy infrastruktury drogowej, tj. wszystkie
miejsca parkingowe planowane do wykonania z kostki granitowej ciętej 15x15 cm mają być wykonane z kostki
granitowej surowo łupanej o wym. 8x11 cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w
zakresie ETAPU II.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (DK) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta Branży Sanitarnej (DPS) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji (TG) / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 030 668.14 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0174/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust.
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1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) ustawy Pzp,
(obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne).

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 określa warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.2.2. Wykonawca spełni warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00 PLN,
2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 PLN.
3.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp):
3.1.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.1.2. Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
Numeracja zgodna z SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) min. 2 roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” każda polegająca na budowie lub przebudowie
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i każda o długości sieci min. 2,5 km (w pasie
drogowym),
b) min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności

czynnej Vmin. = 300 m3,
c) min. 1 robotę budowlaną polegającą na rozdziale istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć
rozdzielczą (tj. sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej) o łącznej długości wybudowanej
nowej sieci kanalizacji rozdzielczej w ramach jednej roboty budowlanej min. 4,0 km;
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego
zamówienia publicznego:
a) jedną osobą na stanowisku Kierownika Budowy, która posiada:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
— co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy.
b) jedną osobą na stanowisku Projektanta Branży Sanitarnej, która posiada:
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— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
— co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta (licząc od daty nabycia stosownych
uprawnień budowlanych).
3.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp):
3.1.3. Wykazu 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, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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. Wykaz robót winien być sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
3.1.4. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi i świadczenie usług (projektowanie) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz
powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Numeracja zgodna z SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy zł i 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Numeracja zgodna z SIWZ.

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

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.

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.1.4) 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: nie

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: 07/11/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin w sali
konferencyjnej – I piętro, w dniu 7.11.2018 r. o godzinie 9:45.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
Numeracja zgodna z SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i okresu gwarancji.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6, Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.
Numeracja zgodna z SIWZ.

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:
2. Brak podstaw wykluczenia - opis przesłanek:
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2.1.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.8)) lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny
c) skarbowe,
2.1.3 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.1.2 - na zasadach określonych
w art. 133 ust. 4 Pzp;
2.1.4 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.1.5 Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
2.1.6 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
2.1.7 Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.1.8 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
2.1.9 Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
2.1.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933)
2.1.11 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
2.1.12 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Numeracja zgodna z SIWZ.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: 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. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. 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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. 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 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 ustawy Pzp.
9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO.
Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
Jarocin
63-200
Polska
Tel.:  +48 627473487
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl 
Faks:  +48 627473480

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
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Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2018

www.pwikjarocin.pl

