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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134178-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2016/S 076-134178
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
Osoba do kontaktów: Elżbieta Biedruna
02-086 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226082976
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bn.org.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:
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213, Kancelaria (pok. 283)
Punkt kontaktowy: Biblioteka Narodowa
Osoba do kontaktów: Elżbieta Biedruna
02-086 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226082976
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Adres internetowy: http://www.bn.org.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

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
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II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i
aranżacji wnętrz.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL127

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 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac
Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i aranżacji wnętrz.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000, 71320000, 71520000

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:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac
Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i aranżacji wnętrz. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Koncepcji wielobranżowej przebudowy i aranżacji wnętrz przestrzeni Pałacu Krasińskich (Pałac
Rzeczypospolitej) – zgodnie z założeniami określonymi w poniższych dokumentach: Pałac Krasińskich
(Rzeczypospolitej) w Warszawie – założenia funkcjonalno-przestrzenne, Ekspertyzy techniczne dotyczące
stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Biblioteki Narodowej przy Placu Krasińskich 3/5, Audyt
energetyczny Pałacu im. Krasińskich w Warszawie, Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany w Pałacu
Krasińskich (Rzeczypospolitej), wraz z: uzyskaniem przez Wykonawcę akceptacji Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków, stanowiącej podstawę do opracowania projektu budowlanego, wykonaniem
inwentaryzacji wielobranżowej istniejącego stanu obiektu, którą Wykonawca projektu powinien wykonać w
ramach wynagrodzenia umownego, uzyskaniem warunków technicznych zmiany przydziału mocy wydanych
przez gestorów sieci o które Wykonawca wystąpi w ramach prac projektowych w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby. 2) Projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie: projektu architektoniczno – budowlanego,
projektu instalacji sanitarnej w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wraz z wymianą
węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ppoż., tj. rozdział wody hydrantowej i bytowej,
projektu instalacji elektrycznej, w tym: wyniesienie rozdzielnicy głównej z tablicą licznikową do piwnicy,
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wyniesienie z budynku złącz kablowych, wykonanie szachtów elektroinstalacyjnych z rezerwą miejsca
dla dalszej rozbudowy, instalacja odgromowa, instalacja gniazd wtykowych, oświetleniowa i zasilająca,
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dodatkowa instalacja odstraszania ptactwa, projektu automatyki,
w tym: węzła cieplnego, wentylacji, klimatyzacji wraz z systemem zarządzania energią (BMS), projektu
instalacji teletechnicznej, w tym: systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) przy przyjęciu co najmniej
2 stopnia zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 50131-1 oraz wymagań normy PN-EN 50131-7, systemu kontroli
dostępu (SKD) działającego z użyciem funkcjonujących w siedzibie Zamawiającego w budynku „C” kart
dostępu, systemu telewizji dozorowej (CCTV) z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 50132-1 przy przyjęciu
co najmniej 2 stopnia zabezpieczenia oraz wymagań norm PN-EN 50132-7 z zastosowaniem rozwiązań
umożliwiających integrację z systemem monitoringu wideo, funkcjonującym w siedzibie Zamawiającego,
przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), oddymiania klatek schodowych wraz z ich wydzieleniem
ppoż., sieci strukturalnej (LAN) w tym sieci Wi-Fi wraz z przebudową i przeniesieniem serwerowni, wykonanie
szachtów teletechnicznych z rezerwą miejsca dla dalszej rozbudowy, aktualizacji istniejącego planu
zagospodarowania terenu, wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji na wykonywanie prac wydanej przez
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiącej podstawę
do wykonania wielobranżowych projektów wykonawczych. 3) Projektów wykonawczych wielobranżowych w
zakresie: projektu architektoniczno – budowlanego, projektu aranżacji i wyposażenia wewnętrznych przestrzeni
Pałacu, projektu instalacji sanitarnej, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wraz
z wymianą węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ppoż., tj. rozdział wody hydrantowej
i bytowej, projektu instalacji elektrycznej, w tym: wyniesienie rozdzielnicy głównej z tablicą licznikową do
piwnicy, wyniesienie z budynku złącz kablowych, wykonanie szachtów elektroinstalacyjnych z rezerwą miejsca
dla dalszej rozbudowy, instalacja odgromowa, instalacja gniazd wtykowych, oświetleniowa i zasilająca,
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dodatkowa instalacja odstraszania ptactwa, projektów automatyki,
w tym: węzła cieplnego, wentylacji, klimatyzacji wraz z systemem zarządzania energią (BMS), projektu
instalacji teletechnicznej, w tym: systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) przy przyjęciu co najmniej
2 stopnia zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 50131-1 oraz wymagań normy PN-EN 50131-7, systemu kontroli
dostępu (SKD) działającego z użyciem funkcjonujących w siedzibie Zamawiającego w budynku „C” kart
dostępu, systemu telewizji dozorowej (CCTV) z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 50132-1 przy przyjęciu
co najmniej 2 stopnia zabezpieczenia oraz wymagań norm PN-EN 50132-7 z zastosowaniem rozwiązań
umożliwiających integrację z systemem monitoringu wideo, funkcjonującym w siedzibie Zamawiającego,
przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), oddymiania klatek schodowych wraz z ich wydzieleniem
ppoż., sieci strukturalnej (LAN) w tym sieci Wi-Fi wraz z przebudową i przeniesieniem serwerowni, wykonanie
szachtów teletechnicznych z rezerwą miejsca dla dalszej rozbudowy, – stanowiących podstawę do wykonania
przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich. 4) Przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich do projektów
wykonawczych.
5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych do planu BIOZ dla projektów
objętych zakresem projektów branżowych. 6) Nadzoru autorskiego w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji
inwestycji. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określają następujące opracowania: 1) Pałac Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie –
założenia funkcjonalno-przestrzenne – Załącznik 2 do SIWZ, 2) Ekspertyzy techniczne dotycząca stanu
ochrony przeciwpożarowej dla budynku Biblioteki Narodowej przy Placu Krasińskich 3/5 – Załącznik 3 do
SIWZ, 3) Audyt energetyczny Pałacu im. Krasińskich w Warszawie – Załącznik 4 do SIWZ, 4) Zestawienie
stolarki drzwiowej do wymiany w Pałacu Krasińskich (Rzeczypospolitej) – Załącznik 5 SIWZ. 2. Wykonawca
winien wykonać przedmiot zamówienia w sposób zapewniający Zamawiającemu przygotowanie planowanych
postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeśli Wykonawca w
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dokumentacji projektowej nie będzie mógł opisać zastosowanych rozwiązań i materiałów bez wskazania
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, powinien do opisu dodać wyrazy „lub równoważny” oraz
określić minimalne parametry, oczekiwania technologiczne i funkcjonalności, które mają być zapewnione przez
zastosowane rozwiązania lub materiały równoważne. 3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 036 350 PLN
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
w dniach: 210 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42,poz. 275, z późn. zm.).
5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument „wadialny” powinien zawierać
zapis, że „Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/4/16, pod nazwą: »Opracowanie
dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i aranżacji
wnętrz«.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek
bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005.
Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: »Wadium dot. przetargu nieogr.-znak sprawy XIV/264/4/16
-«Opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) w celu przebudowy i
aranżacji wnętrz”.
7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą
(w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Kancelaria. Ponadto
zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np.
kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta
lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku
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zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5
ustawy Pzp.
10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp.
11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym,
Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 niniejszego Rozdziału zostało złożone
jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niepodlegającym
waloryzacji i niezmiennym w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie brutto ustalone w ust. 2, może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki VAT,
odpowiednio do tej zmiany.
3. Na łączną kwotę wynagrodzenia składają się ryczałtowe kwoty wynagrodzenia za wykonanie następujących
etapów przedmiotu umowy: Etap I – Koncepcja wielobranżowej przebudowy i aranżacji wnętrz przestrzeni
Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej), Etap II – projekt budowlany wielobranżowy, Etap III – projekty
wykonawcze wielobranżowe.
4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem
kompletnego przedmiotu umowy bez wad. Za wadę przedmiotu umowy rozumie się w szczególności takie
rozwiązania projektowe, które są niezgodne ze wskazaniami wiedzy architektonicznej, lub standardami
projektowania, lub przepisami prawa budowlanego, lub innymi normami i przepisami prawa, uniemożliwiające
albo w znacznym stopniu utrudniające realizację inwestycji. Przez wadę rozumie się również niekompletność
dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej
w zakresie określonym w § 9 umowy oraz dokonywanie w niej zmian adaptacyjnych zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie określone obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę na
każdorazowe wezwanie Zamawiającego w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji inwestycji na podstawie
dokumentacji projektowej wielobranżowej, będącej przedmiotem umowy.
7. Podstawą do wystawienia faktur częściowych z tytułu realizacji poszczególnych etapów umowy będzie
podpisany przez obie strony protokół odbioru danego etapu, potwierdzający wykonanie tej części przedmiotu
umowy bez wad.
8. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21
dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (oferta łączna) jako wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest, aby taka oferta spełniała następujące
wymagania:
1) wskazanie podmiotów w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (nazwy i adresy),
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2) Wykonawcy występujący wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika, musi być załączony do oferty w formie
pisemnej – oryginał dokumentu wystawiony przez osoby reprezentujące Wykonawców występujących wspólnie
albo załączony jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania opisanego:
a) w Rozdz. V ust. 1 pkt 4) lit. a) SIWZ warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
b) w Rozdz. V ust. 1 pkt 4) lit. b) SIWZ warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, potwierdzającej wysokości
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie powinno zostać
dostarczone w oryginale.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp
Zamawiający, żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
44ustawy Pzp – według załączonego wzoru (Załącznik nr 11 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 PLN (słownie:
trzysta tysięcy złotych),
Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w
wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) lub zdolność kredytową na taką kwotę.

19/04/2016
S76
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 14

Dz.U./S S76
19/04/2016
134178-2016-PL

III.2.3)

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 14

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia spełniania opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu – Wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane – według załączonego wzoru (Załącznik nr 9 do SIWZ –Wykaz usług) oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Uwaga: Zamawiający ogranicza obowiązek wykazania głównych usług i złożenia dowodów potwierdzających
należyte ich wykonanie do usług spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w rozdz. V
ust. 1 pkt. 2) SIWZ.
Zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia, dowodami, o których mowa powyżej są:
„1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) (…)
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt
1.”
Zgodnie z §1 ust. 3 Rozporządzenia, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w Wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej
wymienionych dowodów.
Zgodnie z §1 ust. 5 Rozporządzenia, w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz
lub dowody będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie
wynikać, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
2. W celu potwierdzenia spełniania opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt 3) SIWZ warunku dotyczącego
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu – Wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – według załączonych wzorów (Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób i Załącznik
nr 8a do SIWZ – Wykaz osób – doświadczenie). Wykaz należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania, w
taki sposób, aby udowodnić spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt.
3)SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia. Zobowiązanie powinno zostać dostarczone w oryginale.
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp
Zamawiający, żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
ustawy Pzp – według załączonego wzoru (Załącznik nr 11 do SIWZ),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
### Dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że wykonał* w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
— jedną usługę o wartości** nie mniejszej niż 300 000 PLN netto, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej remontu*** lub przebudowy**** w obiekcie użyteczności publicznej***** będącym obiektem
zabytkowym****** wpisanym do rejestru zabytków
lub
— dwie usługi o wartości łącznej** nie mniejszej niż 300 000 PLN netto, polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej remontu*** lub przebudowy**** w obiekcie/obiektach użyteczności publicznej***** będących
obiektem zabytkowym****** wpisanym do rejestru zabytków.
Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest do podania numeru
obiektu zabytkowego****** w rejestrze zabytków oraz adresu obiektu/obiektów wpisanego/wpisanych do rejestru
zabytków.
* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy
i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku podania w wykazie wartości danej usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia
tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
*** Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy dopuszczeniu
stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
**** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
***** Przez „budynek użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług, w
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy lub socjalny.
****** Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości
wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i
stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
### Dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca
udowodni, że dysponuje co najmniej:
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a) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w
specjalności architektonicznej, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadającą minimum 2letnie doświadczenie zawodowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej w obiekcie/obiektach zabytkowych
wpisanym/wpisanych do rejestru zabytków,
b) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń –
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadającą
doświadczenie zawodowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej w obiekcie/obiektach zabytkowych
wpisanym/wpisanych do rejestru zabytków,
c) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności
instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadającą
doświadczenie zawodowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej w obiekcie/obiektach zabytkowych
wpisanym/wpisanych do rejestru zabytków,
d) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności
instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadającą doświadczenie zawodowe przy
opracowaniu dokumentacji projektowej w obiekcie/obiektach zabytkowych wpisanym/wpisanych do rejestru
zabytków,
e) jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności
telekomunikacyjnej, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadającą doświadczenie
zawodowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej w obiekcie/obiektach zabytkowych wpisanym/wpisanych
do rejestru zabytków.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia,
wskazanych w lit. a), b), c), d), e) w Załączniku nr 9 do SIWZ „Wykaz osób”. W Załączniku nr 9a do SIWZ
„Wykaz osób – doświadczenie” Wykonawca uzupełnia dane dotyczące doświadczenia osób wskazanych w
Załączniku nr 9 do SIWZ „Wykaz osób”.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli każda z osób wymieniona w wykazie osób, przewidziana do sprawowania funkcji projektanta
w odpowiedniej specjalności i zakresie wydanym na podstawie ustawy z 7.7.1994 – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia projektowe wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w wymaganym zakresie. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z 22.12.2015
o zasadach nadawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016
r. poz. 65) oraz ustawie z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946). Zakres uprawnień projektowych odczytywany będzie zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

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 80
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
XIV/264/4/16

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 12:00

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: 30.5.2016 - 12:30
Miejscowość:
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, pokój 1201.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – według załączonego wzoru
(Załącznik nr 12 do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwegoorganu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn.zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo
informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie według załączonego wzoru
(Załącznik nr 13 do SIWZ).
2. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w treści
Załącznika nr 13 do SIWZ).
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp składa co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie,
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z
2013 r. poz. 231), tj. zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ust. 1.:
a) ppkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert),
b) pkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert).
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące i 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z ust. 4.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1. i 4.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny wartości umowy brutto.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Regulacje dotyczycą wniesienia zabezpieczenia zawarte są w Rozdziale IX SIWZ.
10. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców.
Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdział VII ust. 11 SIWZ oraz Załącznik nr
14 do SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone zostały
w dziale VI ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, która jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na
stronie internetowej Urzędu.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
7. 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. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. 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.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 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.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2016
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