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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471770-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2017/S 226-471770

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
POSUM/ZPpn/5/2017
al. Solidarności 36
Osoba do kontaktów: Anita Skitek
61-696 Poznań
Polska
Tel.:  +48 616477706
E-mail: zp@posum.pl 
Faks:  +48 616477702
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.posum.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

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 przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na budowie budynków D oraz
E kompleksu POSUM na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu
rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

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

mailto:zp@posum.pl
http://www.posum.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Al.
Solidarności 36 61-696 Poznań.
Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego postępowania podstawowego są roboty budowlane w zakresie przedmiotowym
budynku D kompleksu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy Al.
Solidarności 36. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie
przedmiotowym budynku E kompleksu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest:
1.wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie zagospodarowania terenu,
2.wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku D kompleksu Poznańskiego Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36 zgodnie z następującymi ogólnymi
założeniami:
a) Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 18/3, 18/9, 18/11 i części działki 18/8;
b) Budynek D trzykondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim dachem z attykami, na którym zostanie
zamontowany system paneli hybrydowych wykonany w jednym etapie;
c) Rzut budynku na planie litery T. Budynek planuje się wykonać w technologii prefabrykowanej
wielkopłytowej;
d) Parter i piętro pierwsze przeznaczone będzie dla oddziału porodowego, neonatologii, opieki poporodowej.
Piętro drugie przeznaczono na ZOL- Zakład Opiekuńczo Leczniczy;
e) Powierzchnia zabudowy budynku D: około 1.271,80 m²;
f) Powierzchnia użytkowa budynku D: około 3501,07 m²;
g) Kubatura brutto budynku D: około 15415,00 m³.
2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
3. Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku E kompleksu Poznańskiego
Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36 zgodnie z następującymi
ogólnymi założeniami:
a) Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 18/10 i 18/4;
b) Budynek E trzykondygnacyjny, w części środkowej czterokondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim dachem z
attykami;
c) Budynek planuje się wykonać w technologii prefabrykowanej lub w przypadku braku takiej możliwości w
technologii tradycyjnej;
d) Budynek przeznaczony na Zakład Opieki Senioralnej POSUM;
e) Powierzchnia zabudowy budynku E: około 1.098,50 m²;
f) Powierzchnia użytkowa budynku D: około 4.081.4 m²;
g) Kubatura brutto budynku D: około 15174,9 m³;
h) Wymiary zewnętrzne: szerokość ok. 19,90 m; długość ok. 58,90 m; wysokość ok. 16.85 m.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący
Załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ.
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5 Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego opracuje kompletną dokumentację projektową
wielobranżową opiewającą na realizację budynku D oraz budynku E pn. „Projekt urbanistyczno –
architektoniczny Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej POSUM” i wykona roboty budowlane, zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją projektową przedmiotowych budynków z zastrzeżeniem robót objętych prawem
opcji, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, tj.:
a) wykona pełną realizację budynku „D”;
b) wykona realizację budynku E wraz z wykończeniem pomieszczeń kondygnacji: -1, 0, 1 i 3. Kondygnacja
2, poza klatką schodową, zostanie zrealizowana jako OPEN SPACE z doprowadzeniem głównych węzłów
instalacyjnych. Ponadto dach zostanie wykonany częściowo, tj. należy wykonać główną konstrukcję stropu
oraz warstwy izolacji przeciwwodnej i termicznej i zabezpieczyć wykonane warstwy dachu przed warunkami
atmosferycznymi.
6. Poza zamówieniem podstawowym opisanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ zamawiający zastrzega
na swoją korzyść prawo opcji na okres 1 roku licząc od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne,
polegające na wykonaniu roboty budowlanej w zakresie wykończenia pomieszczeń OPEN SPACE kondygnacji
2 oraz zielonego dachu odwróconego budynku E, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000, 45000000, 45215100, 45215213, 45215221, 45400000, 45300000, 45310000, 45320000,
45330000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej kwoty 5 225 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 152 646 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z
2015 r., poz. 978 i 1240).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na
rachunek w banku PKO BP S.A. I O/Poznań, nr 37 1020 4027 0000 1402 1343 0188 (Zamawiający prosi o
dołączenie do oferty kserokopii przelewu).
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie
składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy
do oferty oryginał dokumentu. Uwaga! Nie spinać dokumentu trwale ofertą, gdyż podlega on zwrotowi zgodnie z
nw. pkt. 4.
Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie
ww. pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je ę wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli wadium wniesione zostaje w innej
formie niż pieniężna – dokument wadialny musi wymieniać wszystkich konsorcjantów łącznie. W przeciwnym
wypadku Zamawiający uzna, iż oferta nie jest prawidłowo zabezpieczona wadium, co spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej
lub finansowej Wykonawca winien wykazać, iż
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż, posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 40 000 000 PLN (czterdzieści milionów PLN);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 20 000 000 PLN (dwadzieścia milionów PLN);
c) uzyskał obrót w wysokości uzyskał obroty w wysokości co najmniej 80 000 000 PLN netto
(słownie osiemdziesiąt milionów złotych netto 00/100) w każdym roku z osobna, w ostatnich 3 latach
obrachunkowych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.2.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca winien wykazać, iż:
a) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj.
posiadającymi następujące uprawnieninia i doświadczenie:
1.2.3.a.1. kierownik budowy – posiadający co najmniej 10 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika
budowy oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który brał udział w
zadaniu polegającym na modernizacji, przebudowie lub rozbudowie min. 2 szpitali, a prace prowadzone były na
obiektach nieprzerwanie czynnych;
1.2.3.a.2. kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym; który uczestniczył w realizacji obiektów w
zakresie modernizacji instalacji c.o, c.w. i c.t.;
1.2.3.a.3. kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym;
1.2.3.a.4. projektant w specjalności architektonicznej, posiadającym uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w zakresie swojej specjalizacji i wpisanego do właściwej Izby Architektów, który uczestniczył w
realizacji min. 2 projektów obiektów szpitalnych, wraz z blokiem operacyjnym o powierzchni użytkowej min. 650
m2 z pracownią endoskopową;
1.2.3.a.5. projektant w specjalności konstrukcyjnej, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w zakresie swojej specjalizacji i wpisanego do właściwej izby inżynierów budownictwa (IIB);
1.2.3.a.6. projektant w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie
swojej specjalizacji i wpisanego do właściwej IIB, który opracował min. 2 dokumentacje projektowe obiektów
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służby zdrowia (szpitale) w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy, które uwzględniały RTG, z czego
min.1 dokumentacja powinna uwzględniać blok operacyjny;
1.2.3.a.7. projektant w specjalności sieci, instalacji elektroenergetycznych, posiadającym uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w zakresie swojej specjalizacji i wpisanego do właściwej IIB, który opracował min.
2 dokumentacje projektowe ( projekt budowlany I wykonawczy) obiektów służby zdrowia ( szpitale) w zakresie
budowy, przebudowy lub rozbudowy, z czego min.1 dokumentacja projektowa zawierała cały następujący
zakres: blok operacyjny. pomieszczenia RTG, rezonansu magnetycznego, pomieszczeń zabiegowych, sal
operacyjnych.
UWAGA! Jako doświadczenie zawodowe uznaje się staż pracy od momentu uzyskania uprawnień
budowlanych.
b) wykonał należycie, tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, najważniejsze roboty budowlane, przez co na potrzeby niniejszego postępowania
rozumie się:
1.2.3.b.1. wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu obiektu budowlanego w
stanie surowym o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m³ oraz powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m²,
w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stropów i ścian, przy czym wartość robót wyniosła, co najmniej 20
000 000 PLN brutto (dwadzieścia milionów złotych brutto);
1.2.3.b.2. realizuje lub realizował co najmniej trzy usługi w co najmniej 4 budynkach (w ramach jednej umowy),
które polegały na nieprzerwanym wykonywaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy usługi, polegającej na
zarządzaniu energią z udzieleniem gwarancji oszczędności w zużyciu mediów. Przez „zarządzanie energią”
należy rozumieć wykonywanie usług polegających na wdrożeniu i eksploatowaniu systemu pomiarowego i
informatycznego, którego celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji
w obiektach budowlanych oraz oświetlenia, umożliwiających monitorowanie i optymalizowanie zużycia energii i
innych mediów, w tym identyfikacji stanów awaryjnych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 50
2. Oferowane gwarantowane zużycie energii cieplnej w kompleksie POSUM. Waga 35
3. Oferowany termin wykonania stanu surowego otwartego budynku D i budynku E. Waga 10
4. Oferowany okres gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
POSUM/ZPpn/5/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.12.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.12.2017 - 10:30
Miejscowość:
Poznań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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
Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
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.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g
ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolana@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.11.2017

mailto:odwolana@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

