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Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2022/S 057-148187

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Obszańska-Prusaczyk
E-mail: zamowienia@zamek.szczecin.pl 
Tel.:  +48 914348311
Faks:  +48 914347984
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamek.szczecin.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania 
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie.
Numer referencyjny: ZP.312.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia polega na realizacji robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i „wybuduj” dla 
realizacji zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie i obejmować będzie następujące etapy:
Etap I „Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”:
1) Aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie PF-U dla zadania inwestycyjnego pn. ”Kompleksowe 
Zagospodarowanie Tarasów ZPK w Szczecinie” w formule zaprojektuj i wybuduj.
2) Taras Południowy.
3) Taras Wschodni.
4) Taras i Skarpa Północna.
5) Wykonanie iniekcji na tarasie północnym na skarpie północnej i wokół odkrytych tuneli oraz na tarasie 
wschodnim.
Etap II „Odbudowa Skrzydła Północnego ZKP w Szczecinie”
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PF-U pn. „Odbudowa skrzydła północnego w 
Szczecinie”.
2) Odbudowa Skrzydła Północnego.
3) Roboty remontowe polegające na usunięciu usterek.

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
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia polega na realizacji robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i „wybuduj” 
dla realizacji zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i obejmować będzie następujące etapy:
Etap I „Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”:
1) Zakres 1 – Aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego 
dla zadania inwestycyjnego pn. ”Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w 
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Szczecinie” w formule zaprojektuj i wybuduj autorstwa Projektowanie, Nadzoru, Ekspertyzy budowlane, inż. 
Stanisław Kamiński grudzień 2021 r.
2) Zakres 2 – Taras Południowy.
3) Zakres 3 – Taras Wschodni.
4) Zakres 4 – Taras i Skarpa Północna.
5) Zakres 5 – Wykonanie iniekcji na tarasie północnym na skarpie północnej i wokół odkrytych tuneli oraz na 
tarasie wschodnim.
Etap II „Odbudowa Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”:
1) Zakres 1- Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno –Użytkowego pn. 
„Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” opracowanie z 2022 roku przez 
firmę Maple Sp. z o.o.
2) Zakres 2 – Odbudowa Skrzydła Północnego.
3) Zakres 3 – Roboty remontowe polegające na usunięciu usterek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia 
określają niżej wymienione dokumenty:
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ,
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i 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
Okres w miesiącach: 30
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający stara się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. W tym celu Zamawiający złożył wniosek 
o udzielenie dofinansowania na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach ww. programu.

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 stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz 
spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać zdolność finansową lub kredytową na co 
najmniej 2 000 000,00 zł.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez wykonawców

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz 
spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie 
zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu 
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu o 
powierzchni co najmniej 3.000 m2;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu 
robót budowlanych dotyczących obiektu kubaturowego co najmniej 5.000 m3, w tym kompleksowego 
zagospodarowania terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni wymagania podane powyżej (dotyczy lit. a i b)
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/robót budowlanych wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych usług/robót budowlanych, w 
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie 
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i 
uprawnienia, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a) głównym projektantem/koordynatorem – minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w 
spec.architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert wykonała dokumentacje projektowe polegające na zaprojektowaniu projektów 
kubaturowych co najmniej 5.000 m3, w tym projektów zagospodarowania terenu o powierzchni co najmniej 3 
000 m2,
b) projektantem branżowym – minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w spec.konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń, która wykonała co najmniej 1 dokumentację projektową branży 
konstrukcyjnej (projekt, ekspertyzę, opinię techniczną) w zakresie wymiarowania geotechnicznego, której 
przedmiotem była skarpa lub obudowa głębokiego wykopu lub obudowa skarpy rzecznej lub morskiej, obudowa 
nabrzeża lub inna konstrukcja geotechniczna lub hydrotechniczna,
c) projektantem branżowym – min.1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń, która wykonała co najmniej 1 dokumentację projektową branży sanitarnej,
d) kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w 
spec. konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła 
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funkcję kierownika budowy na obiektach kubaturowych co najmniej 5.000 m3, w tym zagospodarowania terenu 
o powierzchni co najmniej 3 000 m2,
e) kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadająca doświadczenie na 
stanowisku kierownika robót przy realizacji robót budowlanych co najmniej jednego budynku o kubaturze nie 
mniejszej niż 5 000 m3
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
f) kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadająca doświadczenie na stanowisku kierownika 
robót przy realizacji robót budowlanych co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3,
g) kierownik robót drogowych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadająca 
doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy realizacji zagospodarowania terenu o powierzchni co 
najmniej 3.000 m2.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
UWAGA:
Zamawiający uzna uprawnienia odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która 
ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje 
się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju 
obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych 
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2272). Zmawiający uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1117.), uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych” za zgodne ze swoimi wymaganiami.
Wymieniony powyżej skład Zespołu Projektowego należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego 
i nie wyczerpuje on całości składu osób niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć Zespołowi 
niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
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wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w 
cenie oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk, jeżeli którakolwiek z osób posiada wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz 
doświadczenie zawodowe (jeżeli jest wymagane).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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: 27/04/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 25/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie Platformy 
do obsługi postępowań przetargowych.

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:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
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wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie: 1 500 000,00 zł 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wniesienia wadium zostały określone w Rozdziale XIV SWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania nw. zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
w wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego:
1)Roboty iniekcyjne wykonywane zgodnie z technologią zawartą w załączniku nr 2 do SWZ rozliczne będą 
według stawki jednostkowej za m3 mieszanki iniekcyjnej oraz według stawki roboczogodziny określonej w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
2)Roboty ziemne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zał. 
nr 2 do OPZ) oraz dokumentacją projektową (zał. nr 16 i 17 do OPZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie 
finansowe nastąpi według aktualnych średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji 
Sekocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według 
cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen 
materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym 
również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
3) Roboty izolacyjne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(zał. nr 2 do SWZ) oraz dokumentacją projektową (zał. nr 16 i 17 do SWZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie 
finansowe nastąpi według aktualnych średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji 
Secocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według 
cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen 
materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym 
również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności wskazane w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta okaże się najkorzystniejsza do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale VII ust. 3 pkt 2 
oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII ust. 3 pkt 1.
7. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Instytucja kultury 
Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty elektronicznej:
zamek@zamek.szczecin.pl  telefon: +48 91 434 83 11 [dalej: Administrator, Zamek].
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wniesienia ZNWU zostały określone w Rozdziale 
XIX SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 515 ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w sposób i formie określonej w art. 507 i 508 ustawy Pzp.
4. 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.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2022
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