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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170247-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane
2020/S 072-170247

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5840203593, REGON: 000001620
Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szerszyńska
E-mail: annszers@pg.edu.pl 
Tel.:  +48 3472364
Faks:  +48 3471025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.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: http://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:
Remont i wymiana pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku Laboratorium Maszynowego
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP/81/004/R/2020

mailto:annszers@pg.edu.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont i wymiana pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku
Laboratorium Maszynowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

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
45453000
45261910
45311200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek Laboratorium Maszynowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza
11/12, Gdańsk 80-233, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i wymiany pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi
budynku Laboratorium Maszynowego.
2) Przedmiot zamówienia określa: dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej „STWiORB”,
program prac konserwatorskich, opinia kominiarska.
3) Uwaga: Zamawiający przekazuje wraz ze specyfikacją przedmiar robót. Załączony do specyfikacji przedmiar
robót, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny
ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.
4) Prace prowadzone będą w oparciu o decyzję udzielenia pozwolenia na budowę nr WUiA-
V.6740.2024-1.2019.PK.433110 z dnia 11.12.2019 r. i Decyzję Pomorskiego Konserwatora Zabytków znak
ZN.5142.1482.2019.LK z dnia 7 listopada 2019 r.
5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres
minimum 3 lat, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze
strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru
końcowego.
6) Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W związku z powyższym wskazany okres gwarancji jest
okresem minimalnym, który każdy z Wykonawców może wydłużyć.
7) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako
niespełniająca wymagań Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr
2a do SIWZ.
7. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określone zostały w rozdziale XXIII SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub
rob. bud. Zakres usług lub robót budowlanych podobnych został szczegółowo określony w zał. nr 7 do SIWZ.

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
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okolicz. o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz dodatk. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN – rozdz. XII SIWZ.
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. XXIV SIWZ.
4. Zam. nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

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:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.2.1. Zamawiający uzna powyższy 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 co najmniej jedno (1) zamówienie (potwierdzone dowodami, że te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone)
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachu budynku o wartości co najmniej 500 000,00 PLN
brutto.* Wymagana wartość dotyczy budowy, przebudowy lub remontu dachu budynku, nie dotyczy wartości
całej umowy w przypadku przedmiotu zamówienia o zakresie szerszym niż wymagany przez Zamawiającego.*
W przypadku robót budowlanych obejmujących poza budową, przebudową lub remontem dachu budynku
inne roboty budowlane warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość wymaganych w warunku robót
budowlanych dachu budynku będzie wynosić co najmniej 500 000,00 PLN brutto.
* poprzez jedno zadanie należy rozumieć roboty budowlane wykonywane w ramach jednej umowy.
Uwaga 1!
Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu.
Uwaga 2! Za budowę lub remont lub przebudowę Zamawiający uzna budowę lub remont lub przebudowę w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Uwaga 3! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej
wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek określony powyżej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie
wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące
osoby, legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem,
niezbędnymi do wykonania zamówienia:
1.2.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37 c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282), zwanej
dalej ustawą o ochronie zabytków;
1.2.3. co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć:
uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla każdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami
będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220 z
późn. zm.). Zam. dop. łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika rob. elektr.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 i dokumentów potwierdzających:
1.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór
stanowi załącznik nr 4a do SIWZ;
1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 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:
wzór stanowi załącznik nr 4b do SIWZ.
1.3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych – rozdz. X ust. 1 pkt 1.3) SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %, zadeklarowanej ceny ofertowej brutto
– rozdz. XX SIWZ.
2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami
SIWZ.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy
zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
5. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały
szczegółowo określone w załączniku nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy”. Zakres zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 19 wzoru
umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: 15/05/2020
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: 15/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału
Mechanicznego, sala nr 302, dnia 15 maja 2020 r. o godz. 13.00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykon. którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dok. potwierdzających
brak podstaw wykluczenia, tj.:
1.a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;
wyst. nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skład. ofert;
b. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem
podatków, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu skład.ofert, lub innego dok. potwierdz.,
że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potw., że Wykon. nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem term.
składania ofert, lub innego dok. potw., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykon. decyzji
właściwego organu;
d. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospod., jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykl. na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
e. Oświadcz. Wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wyd. takiego wyroku lub decyzji - dok. potw. dokonanie płatności tych należności
wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności-
(zał. nr 3b do SIWZ);
f. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zam. publiczne-(zał. nr 3b do SIWZ);
g. Oświadczenie Wykon. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
12.1.1991 o podatkach i opłatach lok. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)-(zał. nr 3b do SIWZ).
2. Inform. dla podmiotów zagranicznych (SIWZ roz. X ust. 3) Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa
w nn pkt 1: lit. a) składa inform. z odpow. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dok. wyd. przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykon. ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy inform. albo dok., w zakresie okreś. w art. w
art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp; lit. b-d: składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym wykon. ma
siedzibę lub miejsce zamieszk, potwierdz. odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne albo, ze zawarł
porozumienie z właśc. organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami ,
w szcz. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wyk. decyzji właść. organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości:
3. W celu potw. braku podstaw do wykl. o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykon. składa,
stos. do treści art. 24 ust. 11 Pzp oświadcz.o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - wzór ośw. stanowi zał. nr 3a do SIWZ.
4) Do oferty Wykon. musi dołączyć oświadcz. w formie „JEDZ” podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (rozdz. X.1 SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp jak
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);
b) skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).
4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2020

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

