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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513736-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętochłowice: Roboty budowlane
2017/S 246-513736
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
ul. Katowicka 54
Świętochłowice
41-600
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Palusiński
Tel.: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Faks: +48 323491851
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swietochlowice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.swietochlowice.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budyn
Numer referencyjny: ZPU.271.49.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz
przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - etap I przebudowy”
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
2. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniach branżowych,
stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które to dokumenty wraz z opisem
przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.

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
45100000
45110000
45200000
45212221
45212224
45220000
45230000
45231000
45232000
45233000
45236113
45260000
45261100
45262300
45262500
45262700
45300000
45320000
45400000
45420000
45430000
45443000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świętochłowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz
przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - etap I przebudowy”
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
2. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniach branżowych,
stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które to dokumenty wraz z opisem
przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i
rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 660
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
Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości:650 000 PLN.

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:
Stosownie do treści przepisu art. 24aa ustawy P.z.p. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w
odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokona badania przesłanek wykluczenia z
udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców (obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy).
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy P.z.p. oraz w przypadkach, których mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy P.z.p. (fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy).
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia:
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— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy P.z.p.
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p,
— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składane przez wykonawcę, który ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w par. 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 10.000.000 PLN.
W przypadku oferty wspólnej, jeśli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) Zamawiający uzna, za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli przynajmniej jeden
z wykonawców (konsorcjantów) wykaże, że samodzielnie posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę co najmniej 5.000.000 mln PLN.
Przez zdolność kredytową należy rozumieć zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu
wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie (art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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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 następujących
oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a)W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończyli:
— co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
trybun, lub jej części, o wartości robót żelbetowych minimum 2.000.000 PLN brutto,
— co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie płyty stadionu lub
jej części (boiska i/lub bieżni i/lub/toru) wraz jej konstrukcją i odwodnieniem, z wyłączeniem zakupu i montażu
wyposażenia (tj. bramki, bandy, słupki, wiaty itp.), o wartości tych robót wynoszącej minimum 2.000.000 PLN
brutto,
— co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o
kubaturze nie mniejszej niż 7000 m3, o wartości tych robót wynoszącej minimum 5.000.000 PLN brutto,
— co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci i instalacji i urządzeń
elektrycznych, w tym niskoprądowych, o wartości tych robót wynoszącej minimum 3.000.000 PLN brutto,
— co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci i instalacji i urządzeń
sanitarnych o wartości tych robót wynoszącej minimum 3.000.000 PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza łączenie spełniania powyżej opisanych warunków w jednym zamówieniu/ inwestycji.
b) W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
— osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie zawodowe
w kierowaniu, co najmniej robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
trybun, lub jej części, o wartości robót żelbetowych minimum 2.000.000 PLN brutto,
— osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności,
— osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi w tej specjalności,
— osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności,
— osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Przez „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert
jako czynny zawodowo kierownik robót.
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót poszczególnych branż wymienionych
powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami do kierowania robót dla każdej z branży z
zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. Zamawiający informuje, że zgodnie z
treścią art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.
zm.) podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze
decyzji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 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 roboty te zostały wykonane, (wzór
wykazu stanowi załącznik nr 7 specyfikacji),
— dowody określające, że roboty budowlane wymienione w wykazie robót zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Jeżeli w dowodach kwoty będą określone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na złote polskie według
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursów średnich walut obcych) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 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 8
specyfikacji).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 9 do specyfikacji.

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)

22/12/2017
S246
http://ted.europa.eu/TED

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

6/9

Dz.U./S S246
22/12/2017
513736-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

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: 31/01/2018
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: 31/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

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:
W terminie do 3 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z otwarcia ofert każdy
wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składanego w trybie przepisu art. 24 ust. 11 ustawy P.z.p.
Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) w zakresie terminu jej wykonania, w przypadku:
a) zwiększenia czasochłonności wykonania robót zamiennych w stosunku do czasochłonności robót
podstawowych objętych przedmiotem umowy,
b) wystąpienia opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
2) w zakresie zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń jak:
śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, rozwiązanie umowy, niewywiązywanie się z powierzonych
obowiązków
3) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,
objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
5) w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku:
a) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót budowlanych, a wartością zleconych i wykonanych robót
zamiennych,
b) w przypadku zmian określonych w pkt 4).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

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 od art. 179 do 198 g ustawy przysługują Wykonawcy, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 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. 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.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3. 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
ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 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 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej. 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. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera
braków formalnych, uiszczono wpis.
4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający
lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może
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zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia
protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa
Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na
podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej
sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.
5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w
takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.
6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 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
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2017
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