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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389732-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków
2018/S 172-389732
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15
Kraków
31-060
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Belon
Tel.: +48 124301005
E-mail: spdv.krakow@gmail.com
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mim.krakow.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.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
SPDV Sp. z o.o.
Smoleńsk 25A/3
Kraków
31-108
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Belon
Tel.: +48 124301005
E-mail: spdv.krakow@gmail.com
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/

II.1.2)

Główny kod CPV
45210000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa i
rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne
(elektryczne, w tym niskoprądowe (SSWiN, KD, SAP, CCTV, BMS), audiowizualne i teletechniczne,
oraz sanitarne – instalacje wentylacji i klimatyzacji, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewcze,
fotowoltaika), konserwatorskie (konserwacja i odtworzenie historycznych torowisk i podtorzy, nawierzchni,
konstrukcji, elementów i detali architektonicznych).

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
45111300
45453100
45262210
45111291
45310000
31213100
45330000
45321000
39717000
45331200
45343000
45421100
45432000
45442000
44221000
39531400
45261000
32412100
31520000
45450000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez PKZ
Arkona Sp. z o.o., pl. Sikorskiego 3/9, 31-115 Kraków, POLSKA, w skład której wchodzi m.in. projekt budowlany
wraz z projektem budowlanym zamiennym, posiadające prawomocne pozwolenie na budowę, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr
7 do niniejszej SIWZ). Zamawiający wskazuje, że w razie rozbieżności między ww. dokumentami, wchodzącymi
w skład dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego i
uzyskania od Zamawiającego każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych
na terenie zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków, wybudowanego na przełomie XIX i XX w.,
przebudowywanego w późniejszym okresie) kompleksu zajezdni tramwajowych i autobusowych w Krakowie
przy ul. św. Wawrzyńca 15 w zakresie:
a) rozbiórki wiaty (K), części nawierzchni dziedzińca,
b) częściowego podpiwniczenia, rozbudowy i przebudowy części kondygnacji parteru kompleksu hal
zespolonych D,
c) częściowego podpiwniczenia, rozbudowy i przebudowy hali E,
d) częściowego podpiwniczenia i przebudowy kondygnacji parteru hali H,
e) rozbudowa części podziemnej obiektu L,
f) budowa przeszklonych nadziemnych łączników pomiędzy halami H i E (P1) oraz E i F (P2 – kilka mniejszych
przeszkolonych łączników w miejscu planowanych wejść do hal) oraz podziemnego łącznika między halami D i
E (łącznik P3),
g) zagospodarowania terenu i dróg wewnętrznych,
h) przebudowy i budowy przyłączy: elektroenergetycznego, ciepła, teletechnicznego,
i) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonanie ww. robót
3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego,
udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych, w zakresie do 50 % wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w
umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających może obejmować w
szczególności roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z dostawami określone w SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 26/10/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika ustanowionego w
oparciu o treść art. 15 ust. 2 w zw. z ust. 4 pkt 3) ustawy Pzp – SPDV sp. z o.o.
2. c.d s II.2.7) ogłoszenia: Szczegółowe terminy realizacji są wskazane w SIWZ.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN, wadium w pieniądzu wnosi się na konto
nr 90 2490 0005 0000 4612 7925 2751

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej, tj.
a) posiadają odpowiednie doświadczenie;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Odnośnie minimalnego poziomu wymaganych standardów:
Ad. b) Zamawiający dopuszcza łączenie nie więcej niż 2 spośród ww. funkcji przez jedną osobę. Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Pr. Bud. mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww.
kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W ramach przedmiotowego zamówienia czynności kierownika prac konserwatorskich mogą także wykonywać
osoby, które wykształcenie oraz tytuły zawodowe uzyskały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe tych osób może być
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza
muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 UOOZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Ad. a) Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
i. 2 roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ust. z dn. 7.7.1994 Pr. budowlane, o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda
ii. 1 roboty polegającej na remoncie lub przebudowie obiektu wpisanego do rejestru zabytków
iii. 1 robotę budowlaną obejmującą co najmniej wykonanie podpiwniczenia istniejącego budynku
iv. 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych, słaboprądowych, przeciwpożarowych,
o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto każda
v. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto każda;
Ad. b) Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia skierują co najmniej następujące osoby:
i. 1 osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,
łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
a. doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów –
w zakresie ww. specjalności
b. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z treścią art. 37c
Ust. z dn. 23.7.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
ii. 1 osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom
określonym w ustawie Pr. budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z
aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów –
w zakresie ww. specjalności
ii. 1 osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego
2) doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów –
w zakresie ww. specjalności
iii. 1 osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym
wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
iv. 1 osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów
nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego
07/09/2018
S172
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/9

Dz.U./S S172
07/09/2018
389732-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

v. 1 osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą warunki określone w art. 37a
UOOZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z okoliczności wskazanych w par. 17 wzoru 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.1.4)

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: 10/10/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejsce otwarcia ofert: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, pok. 2
(sala konferencyjna), POLSKA

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:
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane na Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zamówienia, sporządzonym według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
dotyczący:
i. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich)
ii. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu,
W zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w
zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp), część IV w sekcji
alfa)
Wykonawcy są zobowiązani do złożenia formularza JEDZ w formie elektronicznej, w sposób określony
szczegółowo w treści Rozdz. X SIWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z
dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII SIWZ;
e) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu - o którym mowa w
Rozdz. VII ust. 2 SIWZ (jeżeli dotyczy).
4. Szczegółowy opis dokumentów, jakie zobowiązany będzie do przedstawienia Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania wskazano w Rozdziale VII ust. 7 SIWZ. Wymogi Zamawiającego w
stosunku do podmiotów z siedzibą poza terytorium Polski zostały określone w Rozdz. VII ust. 8-13 SIWZ.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) dalej
„RODO” informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest Zamawiający oraz pełnomocnik SPDV
Sp z o.o.;
c) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego: kontakt: e-mail: iod@mimk.com.pl ;
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d) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
e) podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b i c RODO
6. więcej informacji dot. ochrony danych osobowych zawiera Rozdz. XXI SIWZ
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: http://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 przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli
zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
11. 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 części.
12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2018
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