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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449820-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2018/S 199-449820

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Fabryka Wody Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
Szczecin
71-504
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Szulc
Tel.:  +48 915065290
E-mail: sekretariat@fabrykawody.eu 
Faks:  +48 915065295
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.fabrykawody.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.fabrykawody.eu/zamowienia-publiczne/
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: Samorządowa Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie
Numer referencyjny: FW/ZP/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:sekretariat@fabrykawody.eu
www.fabrykawody.eu
http://bip.fabrykawody.eu/zamowienia-publiczne/


Dz.U./S S199
16/10/2018
449820-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 8

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 8

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego polegającego na Budowie
parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie.

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
45212130
45212212
45300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Zachodniopomorskie, Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego polegającego na Budowie
parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie.

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 miesiącach: 30
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
Termin wykonania zamówienia do 30 miesięcy. Szczegółowe uregulowania dotyczące terminu realizacji umowy
zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

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:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem, tj. w zakresie realizacji robót budowlanych, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jego średnioroczny obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót
budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2015, 2016, 2017), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 20 000 000 PLN (dwadzieścia
milionów złotych).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem,
że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien posiadać
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów
złotych).
Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, wykonawca i podmiot trzeci (lub podmioty trzecie) mogą spełniać ww. warunek
wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000 PLN (dziesięć pięć milionów złotych).
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000
PLN (dwadzieścia milionów złotych).
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W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy mogą spełniać ww. warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem,
że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (dziesięć
milionów złotych).
Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, wykonawca i podmiot trzeci (lub podmioty trzecie) mogą spełniać ww. warunek
wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w
zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Wykaz robót budowlanych należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności, jeżeli wykonawca:
a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:
Wykonał należycie w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
A1) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku
zamieszkania zbiorowego w rozumieniu definicji zawartej w § 3 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.), o powierzchni użytkowej minimum 5 000,00 m2 oraz
A2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni
lustra wody nie mniejszej niż 800 m2, która obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze stali
nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej oraz
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A3) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o
wartości nie mniejszej niż 50 000.000,00 zł.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie:
B1) Kierownik budowy:
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz
posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień) w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni
lustra wody nie mniejszej niż 800 m2, która obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze stali
nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej.
B2) Kierownik robót branży sanitarnej:
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń oraz
posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień oraz
który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesięcy pełnił funkcję kierownika robót obejmujących m.in. technologię wody basenowej.
B3) Kierownik robót branży elektrycznej:
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
B4) Kierownik robót branży drogowej
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez
ograniczeń oraz
posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
B5) Inżynier systemów teletechnicznych
posiadający wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz
który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty
budowlane polegające na budowie i uruchomieniu instalacji teletechnicznej obejmującej co najmniej: SAP,
SSWiN, CCTV, KD, LAN, BMS, HVAC.
B6) Inżynier technolog uzdatniania wody basenowej
posiadający wyższe wykształcenie o specjalności inżynierii sanitarnej lub chemicznej
który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej
2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub eksploatacji instalacji i urządzeń uzdatniania i
przygotowania wody.
Z powodu limitu znaków szczegółowe wymagania dotyczące ww. warunków zawarte są w dokumentacji
przetargowej – Rozdział V SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian istotnych do umów polegających na:
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu umów;
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2) zmianie wynagrodzenia brutto;
3) zmianie zakresu przedmiotu umów;
4) zmianie Personelu Wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian zostały określone w dokumentacji przetargowej
– wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę pracowników
wskazanych w § 6 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 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: 11/12/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 10/03/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, pok. nr 11
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca jest związany oferta przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert. Podana w sekcji IV.2.6 data jest
obowiązująca przy założeniu, że pierwotny termin otwarcia ofert nie ulegnie przesunięciu.

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. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
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2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ;
3) odpowiednie pełnomocnictwa;
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki Wykonawca
ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zgodnie z rozdziałem V pkt 3 SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku
wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
6. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w ustawie PZP (art. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i
8)).
7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na
potwierdzenie, że:
1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj. dokumenty wymienione w
Sekcji III.1.2) oraz III.1.3) niniejszego ogłoszenia.
3) oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.:
Oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca
składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z
Rozdziałem VI SIWZ.
10. Na podstawie art. 24 aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
11. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu lub wynikająca ze
złożonych przez wykonawcę dokumentów wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania.
12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
13. Wadium należy wnieść w wysokości 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).
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14. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1
i 1a Ustawy w szczególności, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Z powodu limitu znaków kompletny wykaz dokumentów oraz zasady ich składania określone są w dokumentacji
przetargowej – Rozdział V SIWZ.

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 
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. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
3. 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.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018
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