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PL-Gdańsk: Usługi projektowania architektonicznego
2013/S 024-036941
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
Punkt kontaktowy: pokój 124a
Osoba do kontaktów: Jakub Sawicki
80-231 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 586995112
E-mail: jsawicki@imp.gda.pl
Faks: +48 583416144
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.imp.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Działalność Naukowa

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe wyposażenie zespołu budynków
laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze
Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
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Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jabłonna
(województwo mazowieckie), działki o numerach: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36, 1449/69, 1449/73 –
fragment przeznaczony na drogę dojazdową, obręb 1, gmina Jabłonna.
Kod NUTS
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, pełnienie nadzoru autorskiego oraz
wykonanie robót budowlanych i częściowe wyposażenie zespołu pięciu, funkcjonalnie ze sobą połączonych
budynków laboratoryjno-badawczych, magazynu ciepła ze zbiornikiem wodnym oraz budowli i obiektów małej
architektury wraz z całą towarzyszącą mu infrastrukturą, obejmującą w szczególności: drogi dojazdowe, ciągi
piesze, parkingi, tereny zieleni, ogrodzenia, urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz uzbrojenie terenu we
wszelkiego rodzaju media, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk
„Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000, 71221000, 71248000, 71320000, 71321200, 45000000, 45111200, 45111291, 45214610, 45223300,
45231300, 45233120, 45330000, 45331000, 45351000, 09331100, 09331200, 09332000

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:
Przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) wybudowanie obiektów Centrum Badawczego PAN i częściowe ich wyposażenie, zgodnie z zatwierdzoną
przez Zamawiającego dokumentacją projektową,
5) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów Centrum Badawczego
PAN.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 30 000 000 i 40 000 000 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
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Rozpoczęcie 6.5.2013. Zakończenie 31.12.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w 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 dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Zachodni WBK S.A.
42 1090 1098 0000 0000 0901 5357
z dopiskiem: „Wadium - zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Badawczego PAN wraz z infrastrukturą - 7/
PN/RB/2013”
4. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie za
pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kasie Instytutu Maszyn Przepływo-wych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, I piętro budynku głównego, pokój nr 108, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i
zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpie-czeniowej lub podmiotu
poręczającego),
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
3) kwotę,
4) termin ważności,
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez
pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji,
6) być nieodwołalny,
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Pzp,
8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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8. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przy-czyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie § 12. Wzoru umowy:
1.Za należyte wykonanie i oddanie Zamawiającemu Centrum Badawczego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe.
2.Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie zapłacone Wykonawcy w trakcie wykonywania Centrum Badawczego, w
postaci wynagrodzeń częściowych za każdy odebrany przez Zamawiającego Wynik Etapowy, w:
(1)wysokości przypisanej temu etapowi w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, z tym jednak
zastrzeżeniem, że prawo do wynagrodzenia częściowego za etapy poprzedzające uzyskanie przez Wykonawcę
ostatecznego Pozwolenia Budowlanego powstanie na rzecz Wykonawcy dopiero po uzyskaniu tego
pozwolenia,
(2)po wykonaniu Centrum Badawczego i odebraniu przez Zamawiającego Wyniku Końcowego - w kwocie
stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym a sumą już wypłaconych wynagrodzeń
częściowych.
3.Każde z wynagrodzeń częściowych oraz pozostałość wynagrodzenia ryczałtowego jest płatna:
(1)na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, do której Wykonawca dołączy, odpowiednio –
protokół Odbioru Etapowego lub protokół Odbioru Końcowego,
(2)przelewem, na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy,
(3)w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z protokołem, o którym mowa w ppkt.(1), z zastrzeżeniem, że za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym
Zamawiający zlecił swojemu bankowi wykonanie polecenia zapłaty, pod warunkiem jednak, że uznanie
rachunku bankowego Wykonawcy kwotą zapłaty nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po
upływie wymaganego terminu płatności.
4.W razie niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia Zamawiającemu, w terminie określonym
w § 17 ust.4 Wzoru umowy, potwierdzenia uregulowania należności dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo wskazania prawnie uzasadnionych przyczyn uchylenia się od uregulowania tych
należności, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania płatności na rzecz takiego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz zaliczenia tej płatności na poczet należnego Wykonawcy wynagrodzenia
ryczałtowego z chwilą jej zapłaty.
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5.Postanowienie pkt.3 stosuje się odpowiednio do płatności podetapowych wynagrodzeń częściowych
za odebrane przez Zamawiającego Wyniki Podetapowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że płatności te
będą dokonywane nie częściej niż co 45 dni, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wystawianych przez
Wykonawcę fakturach VAT na te wynagrodzenia.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
a)postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b)Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c)ustanowionego pełnomocnika,
d)zakres jego umocowania.
3)Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze.
4)Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
5)W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca spełnił niżej określone warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie
specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia:
a)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:
— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku lub zespołu budynków,
w tym:
— 1 naukowo-badawczego lub parku naukowo-technologicznego,
— 1 użyteczności publicznej,
każdy o wartości nie mniejszej niż 23 000 000,- PLN brutto i każdy o kubaturze minimum 15 tys. m3;
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z których co najmniej jeden posiada system BMS (z ang. Building Management Systems) zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej dwa różne odnawialne źródła energii;
— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na
obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia;
b)Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie wykonał robót budowlanych
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie;
— co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku lub zespołu budynków,
każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,- PLN brutto, w tym:
-1 naukowo-badawczego lub parku naukowo-technologicznego,
-1 użyteczności publicznej,
każdy o kubaturze minimum 15 tys. m3;
z których co najmniej jeden posiada system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej dwa
różne odnawialne źródła energii;
oraz dokumentacje projektowe zostały zrealizowane w praktyce, tj. na ich podstawie zostały wybudowane
obiekty;
— co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na
obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, która została zrealizowana w
praktyce,
oraz
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku lub zespołu budynków, w tym:
— 1 naukowo-badawczego lub parku naukowo-technologicznego,
— 1 użyteczności publicznej,
każdy o wartości nie mniejszej niż 22 000 000,- PLN brutto i każdy o kubaturze minimum 15 tys. m3;
z których co najmniej jeden posiada system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej dwa
różne odnawialne źródła energii;
— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym
przyłączonej do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania od-powiednim potencjałem
technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia, posiadającymi
odpowiednie uprawnienia budowlane:
a)osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych w
odniesieniu do architektury obiektu, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie
posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) naukowo-badawczego lub parku naukowotechnologicznego, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, który został
zrealizowany (wybudowany);
b)osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych
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w odniesieniu do konstrukcji obiektu, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie
posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej,
o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, który został zrealizowany
(wybudowany);
c)osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w
odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, posiadającą doświadczenie polegające
na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o
charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5
tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej dwa różne
odnawialne źródła energii, który został zrealizowany (wybudowany);
d)osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, w odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, posiadającą
doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku
(zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni
netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego systemy, które wykorzystują co najmniej dwa różne odnawialne
źródła energii, który został zrealizowany (wybudowany);
e)osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, posiadającą
doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku
(zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni
netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego sys-tem BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co
najmniej dwa różne odnawialne źródła energii, który został zrealizowany (wybudowany);
f)osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej w odniesieniu do
dróg;
a)osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie polegające
na kierowaniu budową co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) naukowo-badawczego lub użyteczności
publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego
system zarządzania budynkiem BMS, który został zrealizowany;
b)osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu robotami branży
elektrycznej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej,
o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS
zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej dwa różne odnawialne źródła energii, który został
zrealizowany;
c)osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie
polegające na kierowaniu robotami branży instalacyjnej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu
budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co
najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego systemy, które wykorzystują co najmniej dwa różne odnawialne źródła
energii, który został zrealizowany;
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d)osobą do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z
obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, posiadającą doświadczenie
polegające na kierowaniu robotami branży teletechnicznej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu
budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co
najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej dwa
różne odnawialne źródła energii, który został zrealizowany;
e)osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
UWAGA!
— Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
— Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) - budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
-Dopuszcza się, możliwość łączenia funkcji kierownika robót elektrycznych z funkcją kierownika robót
telekomunikacyjnych, tzn. wykonywania obu funkcji przez jedną osobę, jeżeli posiada obydwa rodzaje
uprawnień.
-Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych prze-pisów ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.
394).
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych (zamkniętych) a jeżeli okres prowadze-nia działalności jest krótszy
– w tym okresie, osiągnął roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 25 000 000,- PLN;
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 10 000 000,- PLN.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pi-semne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie
informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu dokumentach i
oświadczeniach, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.
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4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
5.Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia, na
podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
6.Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym
postępowaniu.
7.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt
1Wykonawcy muszą złożyć:
1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ);
2)wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
3)wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie;
Wykaz wykonanych usług i dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług składają wyłącznie
Wykonawcy, którzy nie zrealizowali wymaganych robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
5)części sprawozdań finansowych, tj. rachunki zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres. Jeżeli sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy dołączyć
opinie biegłych rewidentów dotyczące tych części sprawozdań finansowych. Wykonawca nie zobowiązany do
sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązany jest dostarczyć inne dokumenty określające przychody
netto ze sprzedaży, np. PIT/B, za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to za ten okres;
6)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie dysponował nimi na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - załącznik nr 7 do
SIWZ.
8.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 8 ppkt 1
(powyżej);
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.
9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Zgodnie z nim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1)punkcie 8 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)punkcie 8 ppkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem 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 – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3)punkcie 8 ppkt 5 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 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
4)punkcie 8 ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5)jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 1-4, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w
terminach określonych w pkt 9 ppkt 1-4,
6)Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz pkt 11 ustawy Pzp, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8
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oraz pkt 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 notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych
osób.
10.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 8.
11.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa pkt 1 ppkt 4b), polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8 ppkt 6, dotyczącej tych podmiotów.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Złożenie z ofertą:
1)części sprawozdań finansowych, tj. rachunki zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres. Jeżeli sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, do rachunków zysków i strat należy dołączyć
opinie biegłych rewidentów dotyczące tych części sprawozdań finansowych. Wykonawca nie zobowiązany do
sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązany jest dostarczyć inne dokumenty określające przychody
netto ze sprzedaży, np. PIT/B, za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to za ten okres;
2)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykać, że:
1)w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych (zamkniętych) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, osiągnął roczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 25 000 000,- PLN;
2)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 10 000 000,- PLN.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
7/PN/RB/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 200 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew (na konto na które należy wpłacić wadium) lub gotówka w kasie IMP PAN
(pokój 108).

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.3.2013 - 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: 13.3.2013 - 12:30
Miejscowość:
Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231
Gdańsk, w pokoju nr 124a.
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: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

VI.3)

Informacje dodatkowe
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp.
4.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy
Pzp.
5.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp.
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6.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli
mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 - art. 198g).
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 czynności Zamawiającego, niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
6.Terminy wniesienia odwołania określone są w art. 182 ustawy Pzp.
7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od daty przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę do wniesienia – jeżeli informacja została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie
15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.
8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
9.Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w pkt 7 i 8, 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 nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej termin na
wniesienie odwołania wynosi:
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.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.1.2013
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