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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260408-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Usługi architektoniczne i podobne
2015/S 142-260408

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Osoba do kontaktów: Katarzyna Poprawa, Elżbieta Śmietana
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.:  +48 326303091
E-mail: kpoprawa@muzeumgornictwa.pl; esmietana@muzeumgornictwa.pl;kpoprawa@muzeumgornictwa.pl;
amaraszek@muzeumgornictwa.pl; staz_kp@muzeumgornictwa.pl
Faks:  +48 2771125
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumgornictwa.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

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
ZP/27/MGW/REOK/2015 Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. "Wykonanie
zabudowy instalacji artystycznej w formie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Górniczego "Królowa Luiza"
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu".

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260408-2015:TEXT:PL:HTML
http://www.muzeumgornictwa.pl
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1. Przedmiotem postępowania opisanego programem funkcjonalno-użytkowym (i innymi załącznikami
wymienionymi w Części IV SIWZ) jest realizacja w trybie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji artystycznej
tj. Kopalni dla dzieci. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji
(o ile wymagane przepisami prawa), pełnienie nadzorów autorskich, budowę instalacji, dopuszczenie do
eksploatacji ( o ile wymagane) i uruchomienie kompletnego zespołu obiektów i urządzeń stanowiących Kopalnię
dla dzieci.
W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: kompleksowej dokumentacji projektowej
artystycznej instalacji Kopalni dla dzieci złożonej z dwóch grup obiektów, z których pierwsza przeznaczona
będzie dla dzieci w wieku powyżej lat 7, a druga dla dzieci młodszych w wieku lat 3–7. Przedmiotem
zamówienia jest również wykonanie i uruchomienie zaprojektowanych obiektów.
W szczególności w ramach zadania należy wykonać kompletna dokumentację techniczną, budowlaną
konstrukcyjną i inną w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów w ramach jednego
kontraktu. W szczególności należy wykonać, dostarczyć, zainstalować, uruchomić, a także uzyskać wszelkie
zezwolenia niezbędne do budowy i użytkowania zaprojektowanych obiektów.
Okres gwarancji – min. 5 lat.
2. Rozwiązania równoważne
Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie,
materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.
Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację
uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości,
docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć
zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej
i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany
udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane
rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis
oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta,
typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i
potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez
projektanta.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71200000, 45200000, 77211600, 51100000, 45100000, 71420000

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)
Wartość: 722 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5

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
ZP/27/MGW/REOK/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 73-128349 z dnia 15.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

14.7.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Saternus Service Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 749 100 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 722 000 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w
ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju
poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128349-2015:TEXT:PL:HTML
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Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty
publiczne.

VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. z 2013 poz. 231) tj.:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy (podmiot zbiorowy);
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11
ustawy, składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11
ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 – składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy
nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Zawartość oferty
10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać:
1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie
oryginału.



Dz.U./S S142
25/07/2015
260408-2015-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

5/8

25/07/2015 S142
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.;
5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 5).
5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C).
10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
1) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg
Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – złożone w formie oryginału;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.;
5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:
A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące
Załączniki nr 1.1; 6; 7; 8.(1-n); 9.(1-n); 10; B; wg Spisu zawartości oferty;
B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr
3(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;
C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio
lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 5);
5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C).
10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
tj. :
1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za
zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza – należy załączyć w
ofercie:
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
– jako Załącznik nr 1.2;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału
technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr
1.3.
3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne
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3.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym
brzmieniu;
b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których
realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu
zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów,
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, zmian wynikających z ograniczonych
gabarytów wyrobiska, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których
wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;
f) wystąpienia prac zamiennych;
g) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które
uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
h) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności;
i) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu – który pomimo
podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie
wskazanym w umowie.
3.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia
warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
c) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
d) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;
e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ;
g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami
własnymi;
h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy;
i) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej
sytuacji przewidzieć;
j) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac
lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od
opisanych w dokumentacji technicznej, a także zmian wynikających z ograniczonych gabarytów wyrobiska;
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k) zmian na etapie prac projektowych w stosunku do założeń określonych w PFU ze względu na ujawnienie
w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych, funkcjonalnych oraz
ekonomicznych;
l) zmian na etapie prac budowlanych w stosunku do założeń określonych w dokumentacji projektowej ze
względu na ujawnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych,
funkcjonalnych oraz ekonomicznych.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do
wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli
zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają
lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.
4. Odwołanie.
1) 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 – Prawo zamówień publicznych.
2) 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.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

http://www.uzp.gov.pl
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4) 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. 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 ustawie – Prawo zamówień publicznych.
5) 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. 27 ust. 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.7.2015

http://www.uzp.gov.pl

