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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83084-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

2010/S 56-083084

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Do wiadomości: Ewa Gruszka-Falkowska
80-233 Gdańsk Wrzeszcz
POLSKA
Tel.  +48 583472738
E-mail: efalko@pg.gda.pl
Faks  +48 583472141
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
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

Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku Chemia A Politechniki Gdańskiej
zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gdańsk Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12, budynek
Chemia A Wydziału Chemicznego, woj. pomorskie, Polska.
Kod NUTS PL634

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83084-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:efalko@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego 5-
przystankowego oraz związana z tym przebudowa pomieszczeń w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.
Budynek Chemia A jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 828
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30.4.1979 roku. Roboty budowlane będą
prowadzone w oparciu o decyzję WUIOZ –I/7353/1809/08/2-JTP z 24.7.2008 roku zatwierdzającą projekt
budowlany i zezwalającą na budowę.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
— budowę szybu windowego o konstrukcji stalowej, wbudowanej w centralną część budynku,
— montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym, bez maszynowni, o udźwigu 630 kg (dla 8 osób), o
prędkości 1,0 m/s, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, z kabiną przelotową typu szklanego i drzwiami
szer. 90 cm typu teleskopowego,
— przebudowę pomieszczeń na szyb windowy wraz z przebudową dachu w rejonie ostatniego przystanku
windy, obejmującą przebudowy instalacji elektrycznych i sanitarnych,
— przebudowę pomieszczeń sąsiadujących z szybem windy w związku z nowym układem funkcjonalnym.
Przedmiot zamówienia określają:
1) "Projekt budowlano – wykonawczy rewitalizacji Gmachu Chemii A Wydziału Chemicznego Politechniki
Gdańskiej – budowa nowego szybu windowego" sporządzony przez jednostkę projektowania na Wydziale
Architektury PG w częściach:
— architektura,
— sanitarna: projekt przebudowy instalacji wod-kan,
— sanitarna: projekt przebudowy instalacji grzewczych,
— instalacje elektryczne wewnętrzne.
2) "Projekt wykonawczy - konstrukcja: Projekt szybu dźwigu osobowego 5-przystankowego wraz z przebudową
pomieszczeń w budynku Chemii A PG" sporządzony przez Pracownię Autorską Dorota Kurczalska.
3) Przedmiar robót w częściach :
— budowlana,
— instalacje wod-kan,
— instalacje c.o,
— instalacje elektryczne.
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45223000, 45313100, 45111000, 45261000, 45311200, 45321000, 45330000, 45331100, 45343000, 45410000,
45421000, 45432000, 45440000, 45442000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
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Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
— budowę szybu windowego o konstrukcji stalowej, wbudowanej w centralną część budynku,
— montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym, bez maszynowni, o udźwigu 630 kg (dla 8 osób), o
prędkości 1,0 m/s, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, z kabiną przelotową typu szklanego i drzwiami
szer. 90 cm typu teleskopowego,
— przebudowę pomieszczeń na szyb windowy wraz z przebudową dachu w rejonie ostatniego przystanku
windy, obejmującą przebudowy instalacji elektrycznych i sanitarnych,
— przebudowę pomieszczeń sąsiadujących z szybem windy w związku z nowym układem funkcjonalnym.
Bez VAT 953 144,05 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 5 (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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Wykonawca za wykonane roboty będzie wystawiał faktury częściowe i końcową.
Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu w oparciu o podpisane przez inspektora
nadzoru protokoły rzeczowo-finansowe wykonanych robót zgodnie z ich rzeczywistym zaawansowaniem, do
łącznej wysokości 90 % wartości robót.
Podstawą ustalania wartości wykonanych robót i sporządzenia protokołu rzeczowo-finansowego do
fakturowania częściowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy, sporządzony zgodnie z zasadami
kosztorysowania, będący podstawą oferty Wykonawcy i w wersji szczegółowego wydruku przekazany
Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy.
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót oraz
końcowy protokół rzeczowo-finasowy.
Faktury częściowe będą płatne w ciągu 14 dni a faktura końcowa w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiającego.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące
Podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, jeśli otrzyma
zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę wymagalnej kwoty. W tym celu Zamawiający wezwie
Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność
na rzecz Podwykonwcy potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o któych mowa w pkt 1 ppkt 1–4 powyżej,
Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykazać spełnanie warunków określonych w sekcji III.2.2 i III.2.3 niniejszego
Ogłoszenia.
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, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia / nie spełnia", w oparciu
o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, określonych w pkt 1 powyżej oraz
określonych w sekcji III.2.2 i III.2.3 niniejszego Ogłoszenia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
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
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy,
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,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć
dokumenty o których mowa w § 2 ust. 2 i § 4 ust. 1–3 Rozporządzenia 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).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy wykażą spełnianie
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie uzyskania w ostatnim roku obrotowym,
przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 6 000 000,00 PLN – załączając rachunek zysków i
strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z
opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat (Wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub
dokumentu określającego wysokość przychodów (Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania
finansowego) – za ostatni rok obrotowy, dokumentujący osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaży w wysokości
co najmniej 6 000 000,00 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy wykażą, że spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, w zakresie
wykonywania robót budowlanych dotyczących budynków, mających charakter przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub remontu na łączną kwotę co najmniej 2 400 000,00 PLN brutto oraz zamówień na montaż co
najmniej dwóch dźwigów osobowych – wykazując, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) roboty budowlane dotyczące budynków, mające charakter przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu
na łączną kwotę co najmniej 2 400 000,00 PLN brutto oraz
b) zamówienia na montaż co najmniej 2 dźwigów osobowych i załaczając dokumenty potwierdzające, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy winni
złożyć:
— wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W wykazie dla każdej roboty, należy podać:
— krótki opis wykonanej roboty,
— miejsce wykonania roboty - adres (miejscowość, ulica),
— wartość roboty brutto – w zł,
— datę wykonania roboty – dzień, miesiąc, rok,
— odbiorcę roboty – nazwa (firma), adres (miejscowość, ulica).
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Wykonawcy wykażą, że spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie dysponowania osobami posiadającymi
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnościach:
— kierownik budowy – konstrukcyjno-budowlanej,
— kierownik robót branży elektrycznej–instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
— kierownik robót branży sanitarnej–instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 1.1.1995 r.), przynależącymi
do właściwej izby samorządu zawodowego – wykazując osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z podaniem informacji na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w realizacji zamówienia
zgodnie z Prawem budowlanym oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawcy winni złożyć:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych - nr uprawnień, specjalność,
zakres, data ważności przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - niezbędnych do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w realizacji zamówienia zgodnie z Prawem budowlanym oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych 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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

CRZP: ZP /232/047/R/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.4.2010 - 09:45
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.4.2010 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), 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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2010 - 10:00
Miejsce Politechnika Gdańska Dział Inwestycji i Remontów Gdańsk Wrzeszcz 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12
budynek Chemia C hala 3 pokój nr 11.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII
Infrastruktura Szolnictwa Wyższego).

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
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
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
następujących terminach:
1. termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektorniczną;
b) 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2. termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkjów
Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego;
3. termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 wynosi 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował ww. ogłoszenia termin na
wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17.3.2010

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

