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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84421-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Roboty instalacyjne w budynkach
2018/S 039-084421
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Środula
0000113726
Prusa 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Łokcik
Tel.: +48 323632270
E-mail: sekretariat@smsrodula.pl
Faks: +48 323632271
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://smsrodula.pl/smsrodula.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://smsrodula.pl/smsrodula.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: Spółdzielnia Mieszkaniowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie nieruchomościami

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

Nazwa:
Kompleksowa termomod. bud. Sosnowiec ul: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza
10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89. Instalacja wentylacji z odzyskiem
ciepła
Numer referencyjny: ZP2/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45300000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne w budynkach pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja
budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy
ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43,
Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania
POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa
POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła.

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
45310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Sosnowiec, ul. Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28,
Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne (Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła) w budynkach pod
nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej
„Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12,
Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89.
Zakres rzeczowy zamówienia dla każdego budynku obejmuje wykonanie robót:
1. Wykonanie instalacji nawiewnej
1.1. Przebicie otworów w elementach betonowych
1.2. Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej
1.3. Zamontowanie kratek wentylacyjnych na klatkach schodowych
1.4. Montaż przepustnic stalowych
1.5. Zamontowanie nawiewników okiennych
1.6. Izolacja kanałów matą lamelową
1.7. Montaż płaszczy z blachy ocynkowanej
1.8. Dostawa i montaż central klimatyzacyjnych
1.9. Konstrukcje wsporcze pod centrale i przewody wentylacyjne
1.10.Wykonanie zasilania głównego do szaf sterowniczych central i nagrzewnic elektrycznych
2. Wykonanie instalacji wywiewnej
2.1. Montaż przewodów wentylacyjnej z blachy stalowej
2.2. Zamontowanie skrzynek przyłączeniowych
2.3. Montaż przepustnic jednopłaszczyznowych stalowych
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2.4. Izolacja kanałów matą lamelową
2.5. Montaż płaszczy z blachy ocynkowanej
3. Pozostałe roboty
3.1. Demontaż i utylizacja rur azbestowo-cementowych ze zsypów
3.2. Roboty związane z zasilaniem układu wentylacji, szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze oraz zasilanie
główne do szaf sterowniczych central
3.3. Sterowanie i regulacja systemu klimatyzacji wraz ze stałym łączem internetowym
3.4. Demontaż wentylatorów dachowych
3.5. Czyszczenie istniejących kanałów wentylacyjnych
3.6. Uruchomienie i regulacja central wentylacyjnych
3.7. Pomiar skuteczności wentylacji w lokalach mieszkalnych
3.8. Montaż drzwi jednoskrzydłowych
3.9. Roboty tynkarskie i malarskie
3.10.Wywóz i utylizacja gruzu
4. Dostawa i montaż systemu automatyki
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy oraz za
opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 70 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.07.01-00-0084/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 154 049, 00 PLN. Wykonawca pozostaje związany z
ofertą przez okres 60 dni.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnym wraz z innymi dokumentami na stronie internetowej Zamawiającego: http://
smsrodula.pl/smsrodula.pl/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.:
1. warunek dotyczący zdolności technicznej:
A.
1.1. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy,
który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu
wentylacji budynku wielokondygnacyjnego o wartości brutto nie niższej niż 1 000.000,00 PLN brutto każda
(wykonana w ramach 1 umowy), z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
B.
1.2.Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy,
który w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – posiadał średnioroczne zatrudnienie (umowa o pracę) w liczbie co najmniej 50 pracowników;
2. warunek dotyczący zdolności zawodowej:
2.1. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w
odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej:
— Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) i Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, który zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnił funkcję kierownika budowy,
oraz posiadał doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót instalacyjnych dla przynajmniej jednej
roboty o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto polegającej na wykonaniu wentylacji budynku
wielokondygnacyjnego,
— Kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im
odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych funkcji w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie
kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji w ramach tylko danej części, do pełnienia której jest zgłaszana.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane
zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa,
wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2017 r., poz. 1332, ze zmianami) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego
„Harmonogramem rzeczowo - finansowym” sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty,
stanowiącym integralną część umowy. Harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli terminowości
realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają formy aneksu.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace remontowe będzie podpisany przez strony bezusterkowy
protokół odbioru końcowego robót objętych umową. Termin płatności faktury określa się na 45 dni od daty
złożenia u Zamawiającego. Określenie 45-dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest zamieścić
w wystawionej przez siebie fakturze VAT.

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: 05/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 05/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Środula" w Sosnowcu, ul. Prusa 1, 41-219 Sosnowiec, Polska, pokój nr 4.
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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:
Oferta powinna zawierać wypełnione zał. do SIWZ:
— formularz ofertowy: nr 1A,
— zestawienie wartości rzeczowych robót: nr 1B,
— JEDZ,
— doświadczenie kierownika budowy: nr 14,
— zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: nr 6,
— dowód wniesienia wadium (w przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oryginału dokumentu.),
— pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust.2 ustawy Pzp,
— Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca (każdy z tych wykonawców) w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej: http://smsrodula.pl/smsrodula.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zał. nr 7, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG.
5. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - zał 11
6. Oświadczenia Wykonawcy– zał 12

24/02/2018
S39
http://ted.europa.eu/TED

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

6/8

Dz.U./S S39
24/02/2018
84421-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/8

7. Oświadczenia Wykonawcy – zał 13
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej składa dokumenty opisane i zgodne z Rozdziałem IX ust. 2.1.9 SIWZ. Dokumenty te
powinny być wystawione zgodnie z Rozdziałem IX ust. 2.1.10 SIWZ oraz uwzględniać ust. 2.1.11. do 2.1.14.
SIWZ.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z § 2 ust. 4 Rozp. Min. R. z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 poz.1126), od
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wymagane jest złożenie.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej oraz sytuacji finansowej – niżej wymienionych dokumentów:
1. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam. publicznego – zał 8
2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, z zał.
dowodów - referencji określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego - zał nr 9
3. informacji banku lub SKOK potwierdzających wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
4. zał 17
5. zał.16
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
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 określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, 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. 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.
2. 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.
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.
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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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 (art. 182
ust.2 pkt 1 Ustawy). Odwołanie wobec czynności innych 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. 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.
9. Ponadto odwołanie przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się 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.
11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
12. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
13. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail:
odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl Faks +48224587800.
14. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul.
Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. e-mail odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878
00 URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
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:
23/02/2018
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