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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330575-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2017/S 160-330575

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Koronkiewicz
Tel.:  +48 223081491
E-mail: przetarg@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Koronkiewicz
Tel.:  +48 223081491
E-mail: przetarg@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

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

mailto:przetarg@muzeumjp2ipw.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
mailto:przetarg@muzeumjp2ipw.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – prace projektowe, scenograficzne i
artystyczne, roboty wykończeniowe i instalacyjne.
Numer referencyjny: 75/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
79956000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych, warsztatowych, i na
ich podstawie wykonanie prac scenograficznych, artystycznych, graficznych, a także robót budowlanych
wykończeniowych i instalacyjnych związanych z realizacją ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 PLN

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
45400000
45212310
45300000
71320000
32322000
32321300
39154000
92312000
39154100
79930000
32342410
42961000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych, warsztatowych, i na ich
podstawie wykonanie prac scenograficznych, artystycznych, graficznych, artystycznych prac intermedialnych
(kontent), a także robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych związanych z realizacją ekspozycji
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę i montaż
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elementów wystawienniczych, w tym gablot szklanych wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektów
wielkogabarytowych szklanych, urządzeń multimedialnych i nagłośnienia, instalacji użytkowych, ekspozycyjnych
i oświetlenia, a także wszelkie oprogramowanie lub inne aplikacje informatyczne, niezbędne do działania
ekspozycji w sposób bieżący oraz zapewnienie odpowiedniej, niewyłącznej licencji upoważniającej do
korzystania z oprogramowania i innych aplikacji informatycznych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania
ekspozycji, serwis gwarancyjny, w tym dostęp do aktualizacji oprogramowania dla dostarczonych urządzeń i
oprogramowania zarządzającego.
Do obowiązków wykonawcy należało będzie także uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie
oraz skuteczne zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu prac określonych w umowie tam gdzie jest
konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zlokalizowane jest na terenie Kompleksu Świątynno –
Kulturalnego „Centrum Opatrzności Bożej” w Warszawie przy ul. Ks. Prymasa Hlonda 1 na wysokości 8 piętra
(26 m).
Powierzchnia ekspozycji Muzeum – ok. 2000 m2 ekspozycja główna i ok. 1000 m2 powierzchnie przylegające
do Muzeum funkcjonalnie z nim związane.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zakres podstawowy i zakres objęty prawem opcji. Zamawiający
uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych na ten cel. Prawo opcji
jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W
przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Projekty koncepcyjne – architektoniczno, scenograficzno, artystyczno, multimedialne
dla stref: E1A, E1B, E1C, E1D, F1,F2, K / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt wykonawczo-warsztatowy gabloty TYP I / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Integracja ekspozycji – elementy kluczowe / Waga: 10
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/11/2017
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Prace wykończeniowe – strefy: U, S, B4, D0, SD, X1, X2, X3, X4, X5, X6, ZN2, E1B, E1C, E1D
Instalacje multimedialne i nagłośnienie ze sterowaniem, prace artystyczne intermedialne (kontent) – strefy: A,
B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, E1A, E2, E3, E4A, E4B, E5, F1, F2, G1, G2, G3A, G3B, H, ZN1, I, J, K, U, S, B4,
D0, SD, X1, X2, X3, X4, X5, X6, ZN2, E1B, E1C, E1D
Wielkogabarytowe zabudowy szklane, gabloty wystawiennicze, instalacje oświetlenia wraz ze sterowaniem,
instalacja wentylacji – etap II, instalacje elektryczne i niskoprądowe, prace artystyczne i scenograficzne, system
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sterowania artystycznego, system sygnalizacji włamania i napadu – U, S, B4, D0, SD, X1, X2, X3, X4, X5, X6,
ZN2, E1B, E1C, E1D.

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
1. Podany w punkcie II.2.7 początek obowiązywania umowy jest terminem orientacyjnym – realizacja
zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówieni publicznego.
2. Usługa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 r.

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 określa tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności:
osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości co najmniej 20 000 000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia milionów złotych)
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających
na zasobach innych podmiotów, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony przez jeden podmiot.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie doświadczenia
Wykonawca wykaże, że – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
1) 2 zadania obejmujące wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w budynku, o
wartości robót co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) każde, w tym co najmniej jedno
zadanie obejmowało aranżację powierzchni muzealnej lub wystawienniczej;
2) 1 zadanie obejmujące wykonanie i montaż szkła na podkonstrukcji stalowej/aluminiowej o łącznej wartości 1
500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
3) 1 zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie systemu mocowania, opracowanie technologii montażu
wraz z zamocowaniem w budynku, pionowych wielkogabarytowych tafli szklanych o wysokości powyżej 3000
mm, zakotwionych wyłącznie w posadzce i w suficie;
4) 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu w budynku prac wystawienniczych, w skład których
wchodziły prace artystyczne, zabudowy szklane, wyposażenie multimedialne, w tym dostawa sprzętu
wykorzystującego technologię dotykową, inteligentny system zarządzania o wartości zadania co najmniej 15
000 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Informacje dodatkowe
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Wykonawca może wykazać spełnienie postawionego warunku w pkt 1 w taki sposób, że określony w nim
poziom doświadczenia w całości potwierdzi co najmniej 1 podmiot, tj. albo wykonawca samodzielnie, albo jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo jeden z podmiotów udostępniających dany zasób.
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków opisanych w pkt 1-5 w ramach jednego lub kilku zadań.
Pozostałe informacje w dokumentach zamówienia – SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował poniższymi osobami, które skieruje do wykonania
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób do pełnienia więcej niż jednej z
poniższych funkcji.
Kierownik Projektu – 1 osoba
Minimalne wymagania:
Wykształcenie wyższe
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzała i nadzorowała realizację co najmniej
jednego zadania inwestycyjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł
Kierownik robót ogólnobudowlanych– 1 osoba
Minimalne wymagania:
— wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od uzyskania uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
— doświadczenie w zarządzaniu budową na stanowisku kierownika budowy/ robót, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert,:
— co najmniej dwukrotnie robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie obiektu muzealnego lub
wystawienniczego
— co najmniej 1 zadania inwestycyjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł
Kierownik robót w zakresie dostaw i montażu zabudów oraz podkonstrukcji wykonanych głównie ze szkła
służących do ekspozycji zbiorów muzealnych oraz prac artystycznych – 1 osoba
Minimalne wymagania
— wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone od uzyskania
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290
z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót/budowy
odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonania dokumentacji projektowej, wraz z całościową koordynacją
wykonania i montażu podkonstrukcji i zabudów służących do ekspozycji zbiorów muzealnych lub prac
artystycznych o wartości zadania co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych).
Architekt:
Minimalne wymagania:
— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch aranżacji wnętrz obiektów przy czym:
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— przy czym powierzchnia co najmniej jednej z nich nie była mniejsza niż 1.000m2
— w co najmniej jednym z nich zakres obejmował zabudowy szklane o wysokości min. 3000 mm
— w co najmniej jednym z nich zakres obejmował projekt ekspozycji zbiorów muzealnych lub prac
artystycznych lub innych.
Specjalista ds. sprzętu multimedialnego
Minimalne wymagania:
— w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, nadzorowała montaż i uruchomienie
sprzętu audio-video i inteligentnego systemu zarządzania na co najmniej dwóch ekspozycjach, przy czym:
— powierzchnia co najmniej jednej z nich była nie mniejsza niż 500m2
— wartość dostarczonego sprzętu na co najmniej jedną ekspozycję była nie mniejsza niż 500.000,00 zł
— co najmniej jedna z ekspozycji była wyposażona w inteligentny system zarządzania
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wykonawców
korzystających z zasobów innego podmiotu, powyższy warunek (dot. dysponowania osobami) może zostać
spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w
SIWZ. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10 000 000,00
zł brutto.

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: 03/10/2017
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Biuro Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 1.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust.1
oraz art. 24 ust.5 pkt 1,2,4-8 uPzp. Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia miały
miejsce w terminach i okresach określonych w art. 24 ust. 7 uPzp.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w części VIII SIWZ, określonych w JEDZ jako kryteria kwalifikacji – w
części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA (α) i dalej w tej części nie wypełniał żadnej z pozostałych tabel.
Oświadczenie wstępne w formie JEDZ składa wykonawca, wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie
wspólnie, podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 22a uPzp. Każdy w takim zakresie
w jakim potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na warunkach wskazanych w art.
22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do
należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału i brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł) przed
upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty
w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą
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do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie
składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. W związku z ograniczoną liczbą znaków ogłoszenia Zamawiający informuje że pozostałe informacje nt
warunków udziału w postępowaniu zamieszczona zostały w SIWZ. SIWZ zawiera również kompletną listę
dokumentów jakie wykonawca winien złożyć w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia.
11. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Warunkiem
udzielenia takich zamówień jest należyte wykonywanie umowy zawartej z wykonawcą na zakres objęty
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, a także akceptacja w wyniku prowadzonych negocjacji
postanowień umowy, w tym terminu wykonania zamówienia i kosztorysów ofertowych wykonawcy na udzielany
zakres nie przekraczających udokumentowanych cen rynkowych. Łączna wartość zleconych prac nie może
przekroczyć 5 mln (słownie: pięć milionów zł). Przewidywany zakres: prace projektowe, roboty budowlane,
wykończeniowe, instalacyjne, artystyczne, scenograficzne, obiekty szklane wielkogabarytowe w przestrzeniach
powiązanych funkcjonalnie z Muzeum.

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 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie
z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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 Pzp.
4. 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.
5. 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.
6. 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
8. Odwołanie, wobec czynności innych niż określone w ust. 7 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 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. 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.
12. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. 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 całości lub w części.
14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017
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