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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

Łódź

90-926

Polska

Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w

Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego

Skorupki 21, 90-532 Łódź; Daria Baradyn, Magdalena Michalska

Tel.: +48 426384888

E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Faks: +48 426384877

Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO

Horticultural 2024 w Łodzi

Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.67.2018

II.1.2) Główny kod CPV
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71241000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego Studium Wykonalności

na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi. Zakres

przedmiotu zamówienia jest ściśle powiązany z faktem, iż dniu 21 marca 2018 r.

Miasto Łódź otrzymało od AIPH prawa do organizacji Wystawy EXPO Horticultural

2024 Łódź Polska (typ A1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się

w Załączniku nr 1 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

72221000

79342200

79140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie kompletnego Studium

Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi.

Zakres przedmiotu zamówienia jest ściśle powiązany z faktem, iż w dniu

21.3.2018 r. Miasto Łódź otrzymało od AIPH prawa do organizacji Wystawy EXPO

Horticultural 2024 Łódź Polska (typ A1). 6. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu Zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja realizacji zamówienia / Waga: 45

Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Koniec: 30/04/2019

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
Terminy poszczególnych etapów realizacji zamówienia zostały określone we

wzorze umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

230 000,00 PLN. Zamawiający nie przewiduje: rozliczania w walutach obcych,

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku

osobistego wykonania przez Wykonawcę

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje

środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 3 500 000,00

PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy PLN brutto).

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub

wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni

kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski

W dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu

danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty

publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub

zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego

przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w

sposób należyty:

Co najmniej 2 (dwie) usługi doradcze dla podmiotu publicznego, w tym

przynajmniej jedną dotyczącą dużego wydarzenia sportowego, gospodarczego,

kulturalnego lub innego wydarzenia rangi światowej, kontynentalnej lub krajowej

oraz jedną o wartości projektu doradczego co najmniej 3 000 000,00 PLN

(słownie: trzech milionów) brutto,

Co najmniej 1 (słownie: jedno) studium wykonalności dotyczące inwestycji

związanej z budową, rozbudową, modernizacją infrastruktury kubaturowej,

planowanej lub zrealizowanej w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 400 000

(słownie: czterystu tysięcy) o wartości inwestycji co najmniej 50 000 000,00 PLN

(słownie: pięćdziesięciu milionów) brutto,
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Co najmniej 1 (słownie: jedno) studium wykonalności dotyczące dużego

wydarzenia sportowego, gospodarczego lub kulturalnego rangi światowej,

kontynentalnej lub krajowej o wartości studium wykonalności co najmniej 1 000

000,00 PLN (słownie: jednego miliona) brutto,

Co najmniej 1 (słownie: jedno) opracowanie dotyczące koncepcji

zagospodarowania terenu w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 400 000

(słownie: czterystu tysięcy) o wartości opracowania co najmniej 500 000,00 PLN

(słownie: pięćset tysięcy) brutto,

Co najmniej 1 (słownie: jedną) inwentaryzację dendrologiczną zieleni wraz z oceną

stanu sanitarnego drzew i krzewów i projektem gospodarki drzewostanem dla co

najmniej 500 (słownie: pięciuset) drzew i/lub inwentaryzację przyrodniczą

przeprowadzoną na obszarze o powierzchni co najmniej 20 (słownie: dwudziestu)

ha.

Co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę z zakresu architektury krajobrazu

polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni o powierzchni co najmniej 10 ha

(słownie: dziesięciu) hektarów o wartości inwestycji co najmniej 20 000 000,00

PLN (słownie: dwudziestu milionów) brutto,

Co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę dotyczącą rewaloryzacji i/lub rewitalizacji

parku i/lub terenu zieleni urządzonej o powierzchni co najmniej 15 ha (słownie:

piętnaście) hektarów.

5.1.3.1.9 co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę doradczą o charakterze prawnym

lub ekonomiczno-finansowym na rzecz podmiotu publicznego przy realizacji

projektu dotyczącego zagospodarowania terenu miejskiego w zakresie funkcji

kulturalnych, komercyjnych, rekreacyjnych i/lub transportowych w mieście o

liczbie mieszkańców powyżej 400 000 (słownie: czterystu tysięcy) mieszkańców i

na obszarze przekraczającym 10 (słownie: dziesięć) ha, w tym polegającej na

przygotowaniu analizy możliwych zewnętrznych źródeł finansowania w

szczególności w postaci kredytów, emisji obligacji (w tym obligacji

przychodowych), emisji akcji, a także finansowania środkami finansowymi z

instytucji międzynarodowych (np. EBOiR, EBI), środkami finansowymi z Unii

Europejskiej i/lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), o wartości

świadczonej usługi co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy) brutto

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje

lub będzie dysponował co najmniej 8 (słownie: ośmioma) osobami zdolnymi do

wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia,

posiadającymi wymagane doświadczenie i kwalifikacje, tj.:

Kierownikiem Projektu

Ekspertem ds. architektury i urbanistyki

Ekspertem ds. architektury krajobrazu

Ekspertem ds. projektowania ogrodów

Ekspertem ds. hortiterapii

Ekspertem ds. inwestycji

Ekspertem ds. pozyskiwania finansowania zewnętrznego

Ekspertem ds. transportu

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

[Numeracja zgodna z SIWZ] 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej

oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących

dokumentów:

7.4.1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć
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inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego

przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

7.4.1.2 Wykazu usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do

SIWZ) 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, przedmiotu, daty wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– inne dokumenty.

7.4.1.3 wykazu osób (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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.

7.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących

dokumentów:

7.4.2.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem

powyższego terminu.

7.4.2.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie

o braku wydania wobec Wykonawcy 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.

7.4.2.3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 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 Pzp;

W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakres i warunki zmiany umów oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały

określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ

Usługi - 282267-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282267-2018:TEXT:PL:HTML

5 z 9 02.07.2018, 11:18



Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników

wyznaczonych do wykonania zamówienia

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: 07/08/2018

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Ofertę należy złożyć: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i

Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź -

sekretariat

Otwarcie ofert: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i

Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 – III piętro,

pok. 15

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Numeracja zgodna z SIWZ: 7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta

została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu. 7.3 Wykonawca bez wezwania zamawiającego

zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/),

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt

23 ustawy Pzp, pkt 6 SIWZ określa podstawy wykluczenia; z postępowania

wyklucza się 6.2.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.

1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa
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dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ. 6.2.2. Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu

do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt

12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty

wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ. 6.2.3. Podmioty, na których zasoby

powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych

Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ. 7.4.2 W

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.4.2.1

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww.

dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z

zachowaniem powyższego terminu. 7.4.2.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy

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. 7.4.2.3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 7.4.2.4 w

zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 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 Pzp; 7.5

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa

dokumenty zgodne z zapisem 7.5. SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

(Numeracja zgodna z SIWZ)

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp zdanie drugie ustawy

Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec

postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3

SIWZ 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.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 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.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w

rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.

1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2018
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