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Roboty budowlane - 397395-2017 

10/10/2017 SI 94 --Roboty budowlane - Ogtoszenie o zamowieniu 
otwarta 
I. II. III. IV. VI. 

Polska-Cdansk: Roboty budowlane 

2017/S194-397395 

Ogtoszenie o zamowieniu 

Roboty budowlane 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcia I: Instvtucia zamawiajaca 
1.1) Nazwa i adresy 

Politechnika Gdanska 
ul. Narutowicza 11/12 
Gdansk 
80-233 
Polska 
Osoba do kontaktow: Zbigniew Zglenicki 
Tel.: +48 583471775 
E-mail: zbicki@pg.gda.pl 
Faks: +48 583471802 
Kod NUTS: PL634 
Adresy internetowe: 
Gtowny adres: www.pg.edu.pl 

1.2) Wspolne zamowienie 
1.3) Komunikacja 

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost?p do dokumentow zamowienia 
mozna uzyskac bezptatnie pod adresem: www.dzp.pg.gda.pl 
Wi?cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post?powaniu nalezy 
przesy+ac na adres podany powyzej 

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej 
Inny rodzaj: uczelnia publiczna 

1.5) Gtowny przedmiot dziatalnosci 

Edukacja 

Sekcia II: Przedmiot 

II.1) Wielkosc lub zakres zamowienia 
11.1.1) Nazwa: 

Przedmiotem zamowienia s^ roboty budowlane polegaj^ce na modernizacji 
wybranych pomieszczen w budynku nr 1 2 (ul. Narutowicza 11/12) oraz w 
budynku nr61 (ul. Sobieskiego 7) Wydzia+u Elektrotechniki i. 
Numer referencyjny: ZP/1 83/014/R/l 7 

11.1.2) Gtowny kod CPV 
45000000 
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11.1.3) Rodzaj zamowienia 
Roboty budowlane 

11.1.4) Krotkiopis: 
1. Przedmiotem zamowienia roboty budowlane, ktore maj^ zostac 
zrealizowane w ramach 3 cz^sci: 
a) cz?sc A - Modernizacja pomieszczen o numerach: E09, E25, E30, 300 w 
budynku nr 1 2 Wydzia+u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12, 
b) cz?sc B - Modernizacja pomieszczen o numerach: 8, 44-48, 1 07, 206, 
dach nad laboratorium E-2B, korytarz przy pomieszczeniu ElO, 105, 107 w 
budynku nr 12 Wydzia+u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12, 
c) cz?sc C - Modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 
Wydzia+u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. 
Sobieskiego 7. 

11.1.5) Szacunkowa catkowita wartosc 
Wartosc bez VAT: 1 28 937.51 EUR 

11.1.6) Informacje o cz^sciach 
To zamowienie podzielone jest na cz?sci : tak 

Oferty mozna skladac w odniesieniu do maksymalnej liczby cz?sci : 3 
11.2) Opis 

11.2.1) Nazwa: 
Modernizacja pomieszczen o numerach: E09, E25, E30, 300 w budynku nr 
1 2 Wydzia+u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. 
Narutowicza 11/12. 
Cz?sc nr: A 

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 
45453000 
45330000 
45421145 
45314320 
45312000 

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug 
Kod NUTS: PL634 
G+owne miejsce lub iokalizacja realizacji: 
Politechnika Gdanska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. 
Narutowicza 1 1 /12, 80-233 Gdansk. 

11.2.4) Opis zamowienia: 
1 .Przedmiotem zamowienia jest modernizacja pomieszczen o numerach: 
E09, E25, E30, 300 w budynku nr 12 Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12. 
2 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okreslony zostal w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych (zat^czniki 6.1 a) 
- 6.1 e) do SIWZ). 
3. Roboty b?dq prowadzone w czynnym obiekcie. 
4. Prace w poszczegolnych pomieszczeniach b?d4 prowadzone 
sukcesywnie, w oparciu o uzgodniony wczesniej harmonogram. 
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5 Roboty nalezy wykonac zgodnie z zat^czon^ do SIWZ dokumentacji, 
pozwoleniem na roboty budowlane - decyzja 
WUiA.I.6740.11 70-1.2016.2-MK.l 82630 z dnia 1 2.7.2016 r. Prezydenta 
Miasta Gdanska oraz decyzja nr 325/2016 znak BMKZ.41 25.968.2016.AP z 
dnia 30.5.201 6 r. Prezydenta Miasta Gdanska, zmienion^ decyzja z dnia 
30.5.201 7 r. (zat^czniki 7-9 do SIWZ). 
6. Zamawiaj^cy wymaga udzielenia minimum 60-miesi?cznej gwarancji na 
instalacje, urz^dzenia teletechniczne i elektryczne oraz 36-miesi?cznej 
gwarancji na pozostale roboty (licz^c od daty podpisania protokotu 
odbioru koncowego robot bez zastrzezeh i uwag ze strony Zamawiaj^cego 
albo po odebraniu przez Zamawiaj^cego wad i usterek zg+oszonych 
podczas odbioru koncowego). 

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia 
Kryteria okreslone ponizej 
Kryterium jakosci - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

11.2.6) Szacunkowa wartosc 
Wartosc bez VAT: 114 026.95 EUR 

11.2.7) Okres obowi^zywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupow 
Koniec: 16/02/2018 
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie 

11.2.1 0) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza si? sk+adanie ofert wariantowych: nie 

11.2.11) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.1 2) Informacje na temat katalogow elektronicznych 
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii 
Europejskiej: nie 

11.2.14) Informacje dodatkowe 
11.2) Opis 

11.2.1) Nazwa: 
Modernizacja pomieszczen o numerach: 8, 44-48, 107, 206, dach nad 
laboratorium E-2B, korytarz przy pomieszczeniu El 0, 1 05, 107 w budynku 
nr 12 Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki PG. 
Cz?sc nr: B 

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 
45453000 

11.2.3) Miejsce swiadczenia us+ug 
Kod NUTS: PL634 
Glowne miejsce lub Iokalizacja realizacji: 
Politechnika Gdanska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. 
Narutowicza 1 1/12, 80-233 Gdansk. 

11.2.4) Opis zamowienia: 
1 .Przedmiotem zamowienia jest modernizacja pomieszczen o numerach: 
8, 44-48, 107, 206, dach nad laboratorium E-2B, korytarz przy 
pomieszczeniu El 0, 105, 1 07 w budynku nr 1 2 Wydziatu Elektrotechniki i 
Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12. 
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2.Szczeg6towy opis przedmiotu zamowienia okreslony zostat w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robot budowlanych (za+^czniki 6.2 a) - 6.2 c) do SIWZ). Zat^czony 
do SIWZ przedmiar robot jest przekazywany wy+^cznie w celu u+atwienia 
wyliczenia ceny oferty. 
3. Roboty b?d4 prowadzone w czynnym obiekcie. 
4. Roboty nalezy wykonac zgodnie z za+^czon^ do SIWZ dokumentacji, 
pozwoleniem na roboty 
budowlane - decyzja WUiA.l.6740.1106-2.201 7.2-PK.l 8931 7 z dnia 
24.07.201 7 r. Prezydenta Miasta Gdanska oraz decyzja nr 325/2016 znak 
BMKZ.41 25.967.201 7.JB z dnia 30.5.2016 r. Prezydenta Miasta Gdanska, 
zmienioni decyzja z dnia 30.5.201 7 r. (za+^czniki 10-11 do SIWZ). 
5. Zamawiajicy wymaga udzielenia minimum 36-miesi?cznej gwarancji na 
wykonane roboty (licz^c od daty podpisania protokotu odbioru koncowego 
robot bez zastrzezen i uwag ze strony Zamawiaj^cego albo po odebraniu 
przez Zamawiajicego wad i usterek zg+oszonych podczas odbioru 
koncowego). 

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia 
Kryteria okreslone ponizej 
Kryterium jakosci - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

11.2.6) Szacunkowa wartosc 
Wartosc bez VAT: 1 1 755.55 EUR 

11.2.7) Okres obowi^zywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupow 
Koniec: 31 /08/2018 
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie 

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza si? sktadanie ofert wariantowych: nie 

11.2.11) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.1 2) Informacje na temat katalogow elektronicznych 
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii 
Europejskiej: nie 

11.2.14) Informacje dodatkowe 
11.2) Opis 

11.2.1) Nazwa: 
Modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 Wydzia+u 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Sobieskiego 7. 
Cz?sc nr: C 

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 
45453000 

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug 
Kod NUTS: PL634 
Gtowne miejsce lub Iokalizacja realizacji: 
Politechnika Gdanska, Wydzlat Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 
7, 80-21 6 Gdansk - Wrzeszcz. 

11.2.4) Opis zamowienia: 
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1. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja pomieszczenia nr 116 w 
budynl<u nr 61 Wydzia+u Elel<trotechnil<i i Automatyki Politechniki 
Gdanskiej przy ul. Sobieskiego 7. 
2. Szczego+owy opis przedmiotu zamowienia okreslony zostal w opisie 
zakresu prac oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot 
(za+iczniki 6.3 a) - 6.3 c) do SIWZ). Za+^czony do SIWZ przedmiar robot, 
jest przekazywany wy+^cznie w celu u+atwienia wyliczenia ceny oferty. 
3.. Roboty b?d i prowadzone w czynnym obiekcie. 
4. Zamawiajicy wymaga udzielenia minimum 36-miesi?cznej gwarancji na 
wykonane roboty (licz^c od daty podpisania protokolu odbioru koncowego 
robot bez zastrzezen i uwag ze strony Zamawiaj^cego albo po odebraniu 
przez Zamawiajicego wad i usterek zgloszonych podczas odbioru 
koncowego). 

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia 
Kryteria okreslone ponizej 
Kryterium jakosci - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

11.2.6) Szacunkowa wartosc 
Wartosc bez VAT: 3 1 55.01 EUR 

11.2.7) Okres obowiqzywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupow 
Koniec: 16/02/2018 
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie 

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza si? skladanie ofert wariantowych: nie 

11.2.11) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.1 2) Informacje na temat katalogow elektronicznych 
11.2.1 3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii 
Europejskiej: nie 

II. 2.14) Informacje dodatkowe 

Sekcia III: Informacje o charakterze prawnvm. ekonomicznym. finansowym i 
technicznvm 

lll.l) Warunki udziatu 

III. l .1) Zdolnosc do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, w tym wymogi 
zwi^zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krotki opis warunkow: 
Zamawiajicy nie precyzuje szczegolowego warunku w tym zakresie. 

lll.l .2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji: 
Zamawiajicy nie precyzuje szczegolowego warunku w tym zakresie. 

lll.l .3) Zdolnosc techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji: 
1. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy: 
nie podlegaji wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) oraz 
ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamowien publicznych; 
2. Kryteria kwalifikacji: 
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dia cz?sci A 
Zamawiajicy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca dysponuje 
niezb?dnym doswiadczeniem i wykaze si? zrealizowaniem w okresie 
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres 
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie minimum 2 wykonanymi nalezycie 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczonymi 
robotami budowlanymi polegaj^cymi na odbudowie, rozbudowie, 
nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu zabytkowego o wartosci 
CO najmniej 200 000 PLN brutto kazda; 
Zamawiajicy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze 
dysponuje lub b?dzie dysponowat do wykonania zamowienia > 
nast?pujicymi osobami: 
— kierownikiem budowy posiadajqcym uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh; 
— kierownikiem robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym 
do rejestru, posiadaj^cym kwalifikacje okreslone w art. 37c Ustawy z dnia 
23.7.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, z pozn. zm.); 
— kierownikiem robot elektrycznych posiadajqcym uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczen; 
— kierownikiem robot telekomunikacyjnych posiadaj^cym uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urz^dzeh telekomunikacyjnych bez ograniczen. 
Funkcja kierownika budowy oraz kierownika robot budowlanych przy 
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru moze bye petniona przez 
j edn i osob?. 
Funkcja kierownika robot elektrycznych oraz kierownika robot 
telekomunikacyjnych moze bye petniona przez jedn^ osob?. 
dla cz?sci B 
Zamawiajicy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca dysponuje 
niezb?dnym doswiadczeniem i wykaze si? zrealizowaniem w okresie 
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres 
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie minimum 2 wykonanymi nalezycie 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczonymi 
robotami budowlanymi polegaj^cymi na odbudowie, rozbudowie, 
nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu zabytkowego o wartosci 
CO najmniej 20 000 PLN brutto kazda; 
Zamawiajicy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze 
dysponuje lub b?dzie dysponowat do wykonania zamowienia 
nast?pujicymi osobami: 
— kierownikiem budowy posiadajqcym uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen; 
— kierownikiem robot budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym 
do rejestru, posiadaj^cym kwalifikacje okreslone w art. 37c Ustawy z dnia 
23.7.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 
Dz.U. z 201 4 r., poz. 1 446, z pozn. zm.). 
Funkcja kierownika budowy oraz kierownika robot budowlanych przy 
zabytku nieruchomym wpisanych do rejestru moze bye petniona przez 
jedn i osob?. 
dla cz?sci C 
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Zamawiajicy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze 
dysponuje lub b?dzie dysponowat do wykonania zamowienia kierownikiem 
budowy posiadajicym uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: 
Ocena spetnienia wyzej okreslonych warunkow udziatu w post?powaniu 
dokonana b?dzie na podstawie informacji zawartych w ztozonych przez 
Wykonawcoww niniejszym post^powaniu dokumentach i oswiadczeniach 
wymienionych w rozdziale IX SIWZ, zgodnie z formut^: spetnia/nie spetnia. 

lll.l .5) Informacje o zamowieniach zastrzezonych 
III. 2) Warunki dotyczqce zamowienia 

111.2.2) Warunki realizacji umowy: 
W SIWZ zostaty okreslone szczegotowe warunki dotycz^ce realizacji 
zamowienia w formie wzoru umowy (zat^cznik nr XIX), w tym mozliwosc 
dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do 
tresci oferty Wykonawcy. 

111.2.3) Informacje na temat pracownikow odpowiedzialnych za wykonanie 
zamowienia 

Sekcia IV: Procedura 

IV. l ) Opis 
IV.1.1) Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.l .3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupow 

IV.l .4) Zmniejszenle liczby rozwi izan lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.l .6) Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.l .8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rz^dowych (CPA) 
Zamowienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: 
nie 

IV.2) Informacje administracyjne 
IV.2.1) Poprzednia publlkacja dotycz^ca przedmiotowego post^powania 

IV.2.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu 
Data: 15/11/2017 
Czas lokalny: 1 0:00 

IV.2.3) Szacunkowa data wystania zaproszen do sktadania ofert lub do udziatu 
wybranym kandydatom 

IV.2.4) J?zykl, w ktorych mozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziatu: 
Polski 

IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent b^dzie zwiqzany ofertq 
Okres w miesi^cach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert) 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 
Data: 15/1 1/2017 
Czas lokalny: 10:30 
Miejsce: 
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Politechnika Gdanska, budynek Wydzia+u Elektrotechniki i Automatyki, sala 
Rady Wydzia+u, pokoj E28, ul. Narutowicza 1 1/12, 80-233 Gdansk-
Wrzeszcz.. 

Sekcia VI: Informacje uzupe+niaiace 

VI.1) Informacje o powtarzajqcym si? charakterze zamowienia 
Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si?: nie 

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych 
Akceptowane b?d i faktury elektroniczne 
Stosowane b?d4 p+atnosci elektroniczne 

VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oswiadczen i dokumentow wymaganych przez Zamawiaj^cego 
okresia rozdzia+ IX SIWZ. 
2 .Przyst?puj4c do niniejszego post?powanla kazdy Wykonawca 
obowi^zany jest wniesc wadium w wysokosci: 
1.1. dla cz?sci A - 10 000 PLN; 
1.2. dlacz?sci B - 1 000 PLN; 
1.3. dla cz?sci C - 300 PLN. 

VI.4) Procedury odwo+awcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo+awcze 

Prezes Krajowej Izby Odwo+awczej 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urz^d Zamowien Publicznych 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

Vl.4.3) Sk+adanie odwo+an 
Dok+adne informacje na temat terminow sk+adania odwo+an: 
1. Srodki ochrony prawnej przys+ugujq Wykonawcy, a takze innemu 
podmiotowi, jezeli ma lub mia+ interes w uzyskaniu danego zamowienia 
oraz poni6s+ lub moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez 
Zamawiajicego przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. Srodki ochrony prawnej wobec og+oszenia o zamowieniu oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przys+ugujq rowniez 
organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 1 54 pkt 5 ustawy 
Prawo zamowien publicznych. 
3. Odwo+anie przys+uguje wy+^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
Prawo zamowien publicznych czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej w 
post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do 
ktorej Zamawiajicy jest zobowi^zany na podstawie ww. ustawy. 
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4. Odwo+anie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci 
Zamawiajicego, ktorej zarzuca si? niezgodnosc z przepisami ustawy, 
zawierac zwi?z+e przedstawienie zarzutow, okreslac z^danie oraz 
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie 
odwo+ania. 
5. Odwo+anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo+awczej w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego 
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spe+niaj^cego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 
6. Odwo+ujicy przesy+a kopi? odwo+ania Zamawiaj^cemu przed up+ywem 
terminu do wniesienia odwo+ania w taki sposob, aby m6g+ on zapoznac si? 
z jego tresci i przed uptywem tego terminu. 
7. Domniemywa si?, iz Zamawiaj^cy mogt zapoznac si? z tresci^ odwotania 
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii 
nastipito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow 
komunikacji elektronicznej. 
8. Odwotanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o 
czynnosci Zamawiaj^cego stanowi^cej podstaw? jego wniesienia, - jezeli 
zostaty przestane w sposob okreslony w art. 1 80 ust. 5 zdanie drugie 
ustawy Prawo zamowien publicznych, albo w terminie 1 5 dni - jezeli 
zostaty przestane w inny sposob. 
9. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu oraz wobec 
postanowien SIWZ wnosi si? w terminie 1 0 dni od dnia publikacji 
ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. 
10. Odwotanie wobec innych czynnosci niz wymienione w punkcie XVI1I.5 i 
XVIII.6 wnosi si? w terminie 1 0 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy 
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzi^c wiadomosc o 
okolicznosciach stanowiqcych podstaw? jego wniesienia. 
11. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o 
zamowieniu lub postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 
Zamawiajicy moze przedtuzyc termin sktadania ofert. 
1 2. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert 
bieg terminu zwi^zania oferty ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia 
przez Izb? orzeczenia. 
1 3. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiaj^cy nie moze zawrzec 
umowy do czasu ogtoszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia 
koncz^cego post?powanie odwotawcze. 

VI.4.4) Zrodto, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania odwotan 
Urzqd Zamowien Publicznych 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Te l . :+48 224587702 
Faks :+48 224587700 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 
05/10/2017 
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