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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446883-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 184-446883

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
000001620
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Gładysz
Tel.:  +48 583471153
E-mail: stos@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pg.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Utworzenie w Gdańsku
Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastr. B+R

mailto:stos@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl
www.dzp.pg.edu.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Numer referencyjny: ZP/229/022/R/19

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Kompetencji STOS z zagospodarowaniem terenu,
wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Budynek
CK STOS ma być budynkiem tzw. wysokich technologii. Zasadniczym elementem obiektu będzie podziemna
serwerownia spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa. Projekt przewiduje podział na etapy, które
będą realizowane jako zakres podstawowy budowy budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu oraz
dwie opcje. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ oraz projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz decyzje o pozwoleniu na budowę (wykaz dokumentacji zawiera zał. nr 4 do SIWZ), listę
wymagań dot. sprzętu zawiera załącznik do OPZ stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ. Szczegółowe warunki
realizacji zawiera wzór umowy - zał. nr 3 do SIWZ.

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
45300000
45310000
45311000
45311100
45311200
45312310
45312100
45314300
45314310
45315000
45315300
45315600
45316000
45320000
45330000
45331000
45331100
45331211
45331200
45331220
45331221
71355000
44482000
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45343000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Kompetencji STOS dla Centrum Informatycznego
TASK z zagospodarowaniem terenu, wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych,
konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Prace obejmować będą również wykonanie oraz wyposażenie
pomieszczeń serwerowni, które, w zależności od opcji, będą posiadały, różny stopień ich wyposażenia oraz
związanej z tym niezbędnej mocy do obsłużenia, zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, listę wymagań dotyczących oferowanego sprzętu zawiera
załącznik nr 4a do SIWZ. Prace związane z zadaniem głównym oraz opcjami mają być prowadzone w oparciu o
projekt budowlany i projekt wykonawczy sporządzony przez Pracownię Architektoniczną Arch-Deco Sp. z o.o.,
których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 4, oraz decyzje o pozwoleniu na budowę. CK STOS stanowić
będzie jednostkę całkowicie innowacyjną i unikatową w skali kraju, będącą odpowiedzią na zdiagnozowane
potrzeby rynku w zakresie działań B+R wymagających obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji
ogromnych zbiorów danych (w oparciu o moce obliczeniowe superkomputera), co umożliwi świadczenie nowych
usług typu Smart. Usługi te skierowane będą głównie do sektora przedsiębiorstw i pozwolą na integrację
rozwiązań ICT z biznesem, dzięki czemu projekt przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest urynkowienie
działalności badawczo-rozwojowej.
Budynek CK STOS ma być budynkiem tzw. wysokich technologii. Ma pełnić funkcję multidyscyplinarnego
centrum gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z najnowszymi światowymi standardami oraz spełniać
wymagania dla serwerowni, które zostały określone przez jednostki certyfikujące. Dzięki temu w obiekcie
ma zostać zapewniony najwyższy stopień bezpieczeństwa archiwizacji zbiorów danych. Budynek ma być
dostosowany do potrzeb związanych z realizacją badań naukowych oraz świadczenia usług sieciowych,
obliczeniowych i eksperckich realizowanych w chmurze obliczeniowej.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp dotyczących zagospodarowania terenu i elementów małej architektury, układu drogowego, elementów
architektury budynku i wykończenia obiektu, aranżacji wnętrz, sufitów podwieszanych, wyposażenia i
umeblowania, zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz nasadzeń roślinnych. Wartość możliwych zamówień w
powyższym zakresie została ustalona na łączną kwotę 4 050 000,00 PLN netto.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 21
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Ze względu na wielkość inwestycji projekt przewiduje podział na etapy, które będą realizowane jako
zakres podstawowy budowy budynku CK STOS oraz dwie opcje. Zakres podstawowy musi być wykonany
obligatoryjnie. Zakres podstawowy przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy wymagane do
wykonania etapu I zgodnie z projektem wykonawczym, poza tymi które zostały wyłączone do opcji lub zostały
opisane jako realizowane w osobnym postępowaniu.
Opcje będą obejmowały realizację dodatkowych zadań (opcja nr 1 oraz opcja nr 2). Opcje będą mogły być
realizowane w całości lub częściowo w oparciu o przedłożoną ofertę cenową Wykonawcy oraz szczegółowe
kosztorysy robót obejmujące wykonanie tych zadań. Wyszczególnienie opcji znajduje się w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz - jako etapy inwestycji - w projekcie wykonawczym
Budynek Centrum STOS wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Warunkiem skorzystania
z prawa opcji będzie wydanie przez Zamawiającego polecenia realizacji opcji, które nastąpi nie później niż 3
miesiące przed zakończeniem realizacji zadania podstawowego.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w
zakresie infrastruktury B+R”, nr umowy: RPPM.01.02.00-22-0001/17-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zakresu podstawowego: maksymalnie 24 m-ce od dnia
zawarcia umowy.
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - uzasadnienie w 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:
Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub
uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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1) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną polegającą na budowie budynku

kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3;
2) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę
serwerowni, której co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzętu serwerowego IT ma powierzchnię co najmniej

150 m2;
3) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę
serwerowni o mocy zasilania podtrzymywanego bezprzerwowo co najmniej 300 kW dostępnej w pojedynczym
pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT.
Przez zasilanie podtrzymywane bezprzerwowo Zamawiający rozumie system składający się z układu
bateryjnego i współpracującego z nim agregatu prądotwórczego;
4) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę
serwerowni z systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chłodniczej co najmniej 300 kW
dostępnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT,
Wykonawca może wykazać się zadaniem, które spełnia jednocześnie wymogi dla kilku robót budowlanych, o
których mowa w lit. 1)-4) powyżej lub wykazać się odrębnymi zadaniami spełniającymi wymogi, o których mowa
w lit. 1)-4) powyżej;
5) dysponuje lub będzie dysponował osobą przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą doświadczenie zawodowe
w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako przedstawiciel Wykonawcy (lub równoważne stanowisko
polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem np. typu manager projektu, dyrektor kontraktu, kierownik
zespołu, kierownik projektu), w tym doświadczenie w pełnieniu powyższej funkcji ciągle przez okres minimum
12 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert na robocie budowlanej o wartości robót
minimum 20 000 000 PLN brutto;
6) dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą
funkcję kierownika budowy, która:
— posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń,
— w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję techniczną na
robocie budowlanej o wartości robót co najmniej 20 000 000 PLN brutto;
7) dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika
robót branży sanitarnej, która:
— posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń,
— w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję techniczną w
zakresie robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni
z systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chłodniczej co najmniej 300 kW dostępnej w
pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy po pkt. 7:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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8) dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika
robót branży elektrycznej, która:
— posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję techniczną w
zakresie robót elektrycznych na inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni o mocy zasilania
podtrzymanego bezprzerwowo (system składający się z układu bateryjnego i współpracującego z nim agregatu
prądotwórczego) co najmniej 300 kW dostępnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia żadnej z ww. funkcji.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, jak
również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.2019.1186), zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.
m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej
ze wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w terminie
określonym w art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004
r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w
sprawie zamówienia publicznego. Warunki wprowadzenia zmian Zamawiający określił w § 25 wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA,
Budynek B Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Po
otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podl. wykluczeniu na podst. art. 24 ust.
1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz
dokumentów wymaganych na wykazanie braku podstaw do wykluczenia zawarte są w rozdz. V-VII SIWZ.
2. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych;
2) wykaz osób;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
4) informacja z KRK;
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US;
6) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;
7) oświadczenie Wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ oraz dokumenty wymienione w pkt 2. 3)-7)
powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z postępowania oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
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postępowaniu składa dok. z pkt 2. 1) lub 2), a także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty z pkt 3 lit.
3) do 7) powyżej.
4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz od Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa rozdział
VII ust. 2 i 3 i 4 SIWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ oraz dokumenty z
pkt 2. 3)-7) musi złożyć każdy Wykonawca.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w
ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
6. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych, nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. XXIV SIWZ.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości: 800 000 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SIWZ.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i
skarga.
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 wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia;
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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 pkt 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.
6.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2019

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

