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Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
ul. T. Wendy 10
Szczecin
71-655
Polska
Osoba do kontaktów: Sara Maćkowiak
Tel.: +48 511935934
E-mail: biuro@centrumnauki.eu
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumnauki.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.centrumnauki.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Numer referencyjny: 1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja robót budowlanych Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego
Stelmacha przy ulicy Wendy 6 w Szczecinie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi normami i Wymogami Prawa, w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego
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zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, jak również udział w procesie certyfikacji LEED. Z
zamówienia wyłączone są:
1. Wykonanie ogrodzenia placu budowy – w kształcie istniejącym,
2. Realizacja przełożenia instalacji kanalizacji deszczowej od studni D1.1 do studni D5,
3. Wyposażenia planetarium,
4. Wyposażenia części wystawowej,
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
45210000
45300000
45400000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja robót budowlanych Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego
Stelmacha przy ulicy Wendy 6 w Szczecinie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi normami i Wymogami Prawa. Zakres Robót obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego:
2. Wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
niewymienionych w dokumentacji a w szczególności:
a. zaplecza budowy
b. bieżąca obsługa geotechniczna i geodezyjna robót zgodnie z m.in. dokumentacją projektową, prowadzona
przez wykwalifikowaną kadrę geotechniczną.
c. odtworzenie istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu wraz opracowaniem dokumentacji
projektowej oraz uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych, jeśli okażą się konieczne,
d. zabezpieczenie oraz ewentualne przełożenie kolidujących z budową istniejących sieci: energetycznej,
teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych,
e. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dla potrzeb
inwestora w celu bezpiecznego użytkowania obiektu,
f. wykonanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej robót zanikowych i zakrytych z adresowaniem z
przekazaniem dla Inwestora,
g. wykonanie mapy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej: instalacji podziemnych, obiektu i
zagospodarowania terenu;
h. wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów sąsiadujących z budową przed jej rozpoczęciem w
celu monitorowania ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku realizacji robót,
i. opracowanie, uzgodnienie z ZDiTM i innymi właścicielami a także wykonanie i pokrycie kosztów organizacji
ruchu na czas budowy jeżeli będą konieczne,
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j. wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg użytkowanych przez pojazdy budowy w czasie trwania
budowy,
k. odtworzenie dróg publicznych użytkowanych na potrzeby budowy, zgodnie z porozumieniami zawartymi z
zarządcami tych dróg;
l. czyszczenie ulic zabrudzonych przez pojazdy budowy;
m. bieżąca segregacja i wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów
n. uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych przez Wykonawcę technologii robót
fundamentowych, stanu surowego nad-ziemia, montażu elewacji i innych wymagających użycia sprzętu
ciężkiego lub rusztowań
o. sporządzenie projektu odwodnienia wykopów wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i
uzgodnień na odprowadzenie wody;
p. badanie wytrzymałości próbek betonu na ściskanie po 7, 28, 56 dni, a na życzenie Zamawiającego badanie
konsystencji mieszanki betonowej
3. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany do Projektu Budowlanego - uzyskanie wszystkich
koniecznych uzgodnień i pozwoleń, włączając przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji robót
niezbędnej do uzyskania Pozwolenia na Budowę Zamiennego, a także opracowanie Projektu Wykonawczego,
wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń, potrzebnych do realizacji inwestycji.
4. Udział w procesie certyfikacji budynku Morskiego Centrum Nauki realizowanego przez Inżyniera Kontraktu
wraz z dodatkową jednostką Doradczą – certyfikatem LEED Silver i realizację wszystkich niezbędnych prac
zgodnie z Specyfikacją Techniczną będącą załącznikiem do dokumentacji
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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:
RPZP.06.09.00-32-0001/18/00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie w przypadku w którym środki, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do wysokości
30% wartości zamówienia podstawowego.

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 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu:
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 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 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wyniósł minimum 50.000.000 zł (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 10.000.000 zł (dziesięć
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 5.000.000 zł
(pięć 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 lub dokumentów na potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu:
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a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 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:
Uwaga: ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu o zamówieniu pełna treść warunku udziału w
postępowaniu dostępna jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:
wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) 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 o przeważającym
charakterze widowiskowym lub wystawienniczym lub biurowym na przykład filharmonii, sali koncertowej, opery,
operetki, teatru, muzeum, biurowca o powierzchni użytkowej minimum 5000,00 m2.
W przypadku budynków o charakterze mieszanym lub budynków częściowo będącymi budynkami użyteczności
publicznej, Zamawiający weźmie pod uwagę przeważającą funkcję budynku.
a2) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o
wartości nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł (trzydziestu milionów złotych) każda z robót;
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji
zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Kierownik kontraktu
- posiadający wykształcenie wyższe,
- posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w koordynacji i zarządzaniu inwestycjami
budowlanymi, w tym koordynacja i zarządzanie minimum jedną budową budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej co najmniej 5.000 m2 (stanowisko Kierownik Projektu, Dyrektor Kontraktu, Dyrektor
Budowy - lub podobne
b2) Kierownik budowy:
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz
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- posiadający co najmniej pięcioletnie 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 budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej co najmniej 5.000 m2
b3) 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
b4) 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).
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.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Warunki dokonywania zmian umowy określa art. 144 ustawy PZP oraz paragraf 23 umowy.

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: 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: 21/03/2019
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
ul. T. Wendy 10, Szczecin

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.
2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a) formularz oferty
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego o ile wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów,
c) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz
d) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje
udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców są znane).
3, 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, w sposób wskazany w SIWZ.
4. 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)
PZP.
5. 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 sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentu potwierdzającego dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.
6. Zamawiający wymaga wniesienia przed terminem składania ofert wadium w wysokości 1.000.000 zł.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania 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.
5. Odwołanie wnosi się:
1) 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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

