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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145308-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2017/S 075-145308
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ginszt
Tel.: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
Faks: +48 224749177
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkpsa.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkpsa.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.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Skarbu Państwa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn.
Przebudowa dworca kolejowego Susz, Prabuty, Pszczółki, Tczew.
Numer referencyjny: KIZ/2017/WNP-006437/006436

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz
projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii dla branż:
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej
dla realizacji zadania pod nazwą Przebudowa dworca kolejowego Susz, Prabuty, Pszczółki, Tczew.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach nr 2a do SIWZ dla dworców
kolejowych Susz, Prabuty, Pszczółki i 2b do SIWZ dla dworca kolejowego Tczew.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłymi najemcami powierzchni zgodnie z
postanowieniami określonymi we wzorze umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
5. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca
jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa dworca kolejowego Susz.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71320000
71315300
71420000
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Susz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii dla branż:
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 252
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej zostanie wykonany w terminie do 36 tygodni od
dnia zawarcia Umowy oraz w zakresie realizacji nadzoru autorskiego w terminie co najmniej 12 miesięcy od
dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
2. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa dworca kolejowego Prabuty.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71320000
71315300
71420000
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Prabuty.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii dla branż:
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 252
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
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej zostanie wykonany w terminie do 36 tygodni od
dnia zawarcia Umowy oraz w zakresie realizacji nadzoru autorskiego w terminie co najmniej 12 miesięcy od
dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
2. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa dworca kolejowego Pszczółki.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71320000
71315300
71420000
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Pszczółki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii dla branż:
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 252
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: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej zostanie wykonany w terminie do 36 tygodni od
dnia zawarcia Umowy oraz w zakresie realizacji nadzoru autorskiego w terminie co najmniej 12 miesięcy od
dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
2. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa dworca kolejowego Tczew.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71320000
71315300
71420000
71330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Tczew.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii dla branż:
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 252
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej zostanie wykonany w terminie do 36 tygodni od
dnia zawarcia Umowy oraz w zakresie realizacji nadzoru autorskiego w terminie co najmniej 12 miesięcy od
dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
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2. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, dla zadania częściowego nr 1 (Usługa projektowa, dokumentacja
projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego
Susz), 2 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Prabuty) i 3 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa,
przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Pszczółki)
że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową,
tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie
instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w budynkach użyteczności
publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych”, o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każde, w tym minimum jedną dokumentację
projektową dla budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków zgodnie z
ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póżn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, o powierzchni użytkowej min. 1 000 m². (W przypadku
podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). b)osoby
skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie – odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do
realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2016, poz. 290; ze zm.), zwaną dalej „ustawa Pb”, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach: ba) Projektant w specjalności
architektonicznej, bb) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bc) Projektant branży instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bd)
Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, be)
Projektant branży telekomunikacyjnej, bf) Projektant w specjalności drogowej...
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, dla zadania częściowego nr 4 (Usługa projektowa, dokumentacja
projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego
Tczew), że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację
projektową...
Z uwagi na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu
ogłoszenia), szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale ix ust. 3 pkt 3 SIWZ.

15/04/2017
S75
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 10

Dz.U./S S75
15/04/2017
145308-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

7 / 10

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: tak

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: 23/05/2017
Czas lokalny: 12:00

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: 23/05/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (Centrala), Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa.

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:
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) dla zadania częściowego nr 1 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i
okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Susz) – w wysokości 6 000
PLN (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100);
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b) dla zadania częściowego nr 2 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i
okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Prabuty) – w wysokości 13
000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych, 00/100);
c) dla zadania częściowego nr 3 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i
okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Pszczółki) – w wysokości 10
000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100);
d) dla zadania częściowego nr 4 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i
okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Tczew) – w wysokości 23 000
PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100).
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia Umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (dla
danego zadnia częściowego).
3) W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia informacje
dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
zostały określone w SIWZ (adres www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html).
4) Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Pzp).
5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. Informacje na
temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp znajdują się w SIWZ (adres www.pkpsa.pl/pkpsa/
przetarg/przetargi.html).
6) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy
Pzp.
7) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający informuje, ze na stronie internetowej: https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, zamieszczone są: – Rozporządzenie
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, – Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, – Edytowalna wersja formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), – Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/
ESPD.
8) Oferty należy składać w terminie wskazanym w pkt. IV.2.2) niniejszego ogłoszenia na adres PKP S.A.
Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
9) W związku z tym, iż zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty do 4-ch części zamówienia –
wykonawca składa oddzielnie jedz do każdej z tych części.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587840
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2017
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