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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483956-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 199-483956
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Głombowicz
Tel.: +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl
Faks: +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dco
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dco
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/dco
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas
postępowania o zamówienie publiczne na budowę nowego szpitala onkologicznego
Numer referencyjny: ZP/PN/56/19/NPR/JG
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II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy:
1. świadczenie kompleksowej usługi doradztwa technicznego przy wyborze Wykonawcy Inwestycji, w tym:
— uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz złożenie wniosków w imieniu Zamawiającego,
— współpraca z innymi doradcami Zamawiającego, w tym doradcami prawnymi,
— wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z
postępowaniem na wybór wykonawcy Inwestycji w zakresie dotyczącym części technicznej postępowania,
— innych czynności wymaganych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonego postępowania, a
dotyczących części technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji,
2. sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia zaprojektowania i budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, w tym:
— Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
— koncepcji architektonicznej (w modelu BIM),
— koncepcji wielobranżowej (w modelu BIM).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy:
1. świadczenie kompleksowej usługi doradztwa technicznego przy wyborze Wykonawcy Inwestycji, w tym:
— uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz złożenie wniosków w imieniu Zamawiającego,
— współpraca z innymi doradcami Zamawiającego, w tym doradcami prawnymi,
— wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z
postępowaniem na wybór wykonawcy Inwestycji w zakresie dotyczącym części technicznej postępowania,
— innych czynności wymaganych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonego postępowania, a
dotyczących części technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji,
2. sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia zaprojektowania i budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, w tym:
— Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
— koncepcji architektonicznej (w modelu BIM),
— koncepcji wielobranżowej (w modelu BIM).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium 100 000 zł (słownie: sto tysięcy). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 8
SIWZ.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1. W odniesieniu do braku podstaw do wykluczenia:
1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;
1.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
1.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 716).
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2. JEDZ. Wykonawca musi dołączyć do oferty standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – JEDZ aktualny na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Szczegółowy sposób wypełniania JEDZ opisano w rozdz. 5 SIWZ. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają
dokumenty na zasadach określonych w pkt 5.10-5.13. SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż kwota 500 000 PLN (pięćset
tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) lub
równowartość tej kwoty w innej walucie;
c) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, osiągnął
średnioroczne przychody z działalności operacyjnej w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN (pięć milionów
złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Uwaga: W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż PLN, zamawiający w celu
oceny spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według
średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdyby kurs obowiązujący w tym dniu był
niedostępny Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu obowiązującego
przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki udziału potwierdzone nw. dokumentami:
1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
3. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wykonaniu programu
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funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i koncepcją wielobranżową (w zakresie co najmniej
branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej) z wymogiem BIM lub projektu budowlanego z wymogiem BIM
Dla budowy obiektu szpitala o następujących parametrach:
2

— powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m ,
— obiekt składający się co najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej,
b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na doradztwie technicznym
przy postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na budowę lub przebudowę obiektu użyteczności
publicznej o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
przy czym wymagane jest aby doradztwo obejmowało co najmniej udział w procedurze wyboru wykonawcy
prowadzonej na podstawie przepisów ustawy, zakończonej wyborem wykonawcy, w tym udzielanie odpowiedzi
na pytania i wnioski wykonawców dot. części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
udział w ocenie ofert;
c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy co najmniej
1 (jedną) usługę polegającą na zarządzaniu - jako inwestor zastępczy lub inżynier kontraktu lub w podobnej
funkcji - projektem inwestycyjnym polegającym na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości
robót co najmniej 150 mln PLN brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie;
d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
D1) kierownik zespołu:
— posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier albo architekt,
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert pełnił przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy funkcję kierownika projektu w zespole inwestora
zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego z
wykorzystaniem BIM polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 150 mln
zł brutto lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
D2) główny projektant:
— posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w
adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym
zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów,
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert pełnił funkcję głównego projektanta przy wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz koncepcją
architektoniczną i wielobranżową z wymogiem BIM lub projektu budowlanego z wymogiem BIM dla budowy 1
(jednego) obiektu szpitala, o następujących parametrach:
2

• powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m oraz
• obiekt składający się przy najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki cd.:
D3) Technolog medyczny:
— egitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert opracował projekt technologii medycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
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Zdrowia z dnia 26.3.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 595) (lub odpowiednim rozporządzeniem
obowiązującymi w czasie wykonania) lub zgodnie z odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych
krajach członkowskich UE dla budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach:
2

• powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m oraz
• obiekt składający się przy najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej
D4) Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
— posiada wykształcenie wyższe techniczne
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał z wykorzystaniem oprogramowania CFD przepływowy model obiektu budowlanego o
sumarycznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną w wysokości min. 7 GWh rocznie
D5) Specjalista BIM
— posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier lub architekt,
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu modelu BIM w ramach realizacji zamówienia,
które zawierało zobowiązanie wykonawcy do jego wykonania obejmującego zaprojektowanie obiektu
2

budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m
Uwaga:
Na potrzeby interpretacji warunków udziału w postępowaniu:
Przez „obiekt ” należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, który może
samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i składa się z jednego lub większej liczby powiązanych
funkcjonalnie budynków.
Przez „program funkcjonalno-użytkowy” należy rozumieć program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z art.
31 ust. 2 i 3 ustawy oraz przepisach wykonawczych do niej lub zgodnie z odpowiadającymi im przepisami
obowiązującymi w innych krajach członkowskich UE.
Przez „projekt inwestycyjny z wykorzystaniem BIM” należy rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjne, w którym
umowa na roboty budowlane zawierała obowiązki wykonawcy w zakresie wykorzystania modeli BIM.
Przez usługę „z wymogiem BIM” należy rozumieć takie zamówienie (kontrakt), które zawierało zobowiązanie
wykonawcy do wykonania koncepcji architektonicznej i koncepcji wielobranżowej (w zakresie co najmniej
branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej) lub projektu budowlanego w formie modeli BIM (tj.
trójwymiarowych cyfrowych odwzorowań opracowań branżowych Projektu).
Przez „udział w ocenie ofert” należy rozumieć pełnienie przez co najmniej jedną osobę z personelu wykonawcy
funkcji członka komisji przetargowej biorącego udział w ocenie ofert lub biegłego powołanego na potrzeby
dokonania oceny ofert.
Uwaga: W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż PLN, zamawiający w celu
oceny spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według
średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdyby kurs obowiązujący w tym dniu był
niedostępny Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu obowiązującego
przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załączonym wzorem umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 15/11/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 54-413 Wrocław, POLSKA, bud. H, III piętro,
sala konferencyjna

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W odniesieniu do spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
wykonawca przedstawi na wezwanie zamawiającego dokumenty:
1. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

15/10/2019
S199
https://ted.europa.eu/
TED

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

7/9

Dz.U./S S199
15/10/2019
483956-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/9

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy;
2. wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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 lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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2) 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;
3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019

15/10/2019
S199
https://ted.europa.eu/
TED

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

9/9

