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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

ul. Szlak 73

Osoba do kontaktów: Piotr Porębski

31-153 Kraków

POLSKA

Tel.: +48 126188037

E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl

Faks: +48 126188037

Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzmiuw.krakow.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Środowisko

Inny: Rolnictwo i ochrona przeciwpowodziowa

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu 

Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 

Usługi

Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi 

inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji 

naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

mailto:ppor@mzmiuw.krakow.pl?subject=TED
http://www.mzmiuw.krakow.pl/


1. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania usługi, opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

Część I zamówienia: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik 

Lipnica Murowana - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Część II zamówienia: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik 

Okocim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Część III zamówienia: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 

Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Przedmiot zamówienia należy opracować w oparciu o między innymi:

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 j.t.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonlano – użytkowego (Dz.U. z 

2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) - o.k.;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

- Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/EC Rady Europy z dnia 23.10.2000 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 15, poz. 11220 

j.t z późn.zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. 

zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 j.t. z 

późn.zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, 

poz.1947 j.t. z późn.zm.);

- Uchwała 251/IX/2005 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły z dnia 31 

marca 2005 r.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).



- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2007 nr 86 poz. 579)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu 

instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 Nr 150 poz. 1087)

- oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i obowiązującymi w dacie przekazania 

opracowania przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami pozwalającymi na uzyskanie 

pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na realizację inwestycji. W przypadku zmian w 

przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, 

Wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 

wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi na dokumentację projektową i 

pozostałe usługi projektowe na okres 5 lat od daty odbioru prac projektowych.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonaną dokumentacje projektową na okres 5 lat 

od daty odbioru dokumentacji projektowej

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów które będą współpracowały w systemie 

kaskadowym co zobowiązuje wszystkich uczestników procesu projektowego do wzajemnego 

uzgodnienia rozwiązań projektowych.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 

ZIR-271-25/13

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 



Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 90-153177 z dnia 10.5.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 

1 Zbiornik Lipnica Murowana - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
31.7.2013

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

KONSORCJUM FIRM: Lider:SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o., Partner: 

CERMET-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie

lider: ul. Trybuny Ludów15 partner: ul. Otwinowskiego 4

lider: 30-660, Partner: 31-432 Kraków

POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 

1 Zbiornik Okocim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
31.7.2013

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

KONSORCJUM FIRM: Lider SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o., Partner: 

CERMET-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie

Lider: ul. Trybuny Ludów 15 Partner: ul. Otwinowskiego 4

Lider: 30-660, Partner: 31-432 Kraków

POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153177-2013:TEXT:PL:HTML


Część nr: 3 - Nazwa: wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 

1 Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
31.7.2013

V.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

KONSORCJUM FIRM: Lider: SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o., PARTNER: 

CERMET-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie

Lider: ul. Trybuny Ludów 15 Partner: ul. Otwinowskiego 4

Lider: 30-660, Partner: 31-432 Kraków

POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe: 
Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony druk oferta stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

2. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7;

3. Dowód wniesienia wadium;

4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;

5. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez 

inną osobę/y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru;

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia;



7. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się 

aby wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 

wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-how).

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują 

przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI - „Środki ochrony prawnej”.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

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 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od 

odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 

dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED


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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

ustawy, tj. faksem lub emailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

9. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

– jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się:

10.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a 

w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

11.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;



11.3 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert lub termin składania wniosków.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 

wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 

zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać 



ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o 

sądzie polubownym, jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.

24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia 

skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

25. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte 

jest w dziale VI, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
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