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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294182-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
2018/S 129-294182
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika
369021810
ul. Puławska 14
Warszawa
02-512
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ługowski
Tel.: +48 570007611
E-mail: plugowski@polonika.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://nipdkzg.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://nipdkzg.pl/
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
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kulturalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych
elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce
Numer referencyjny: NIPDKzG/2510/2/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy
realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej XVII–wiecznej Kolegiaty Św.
Trójcy w Ołyce na Ukrainie.

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
71248000
71520000
71521000
71530000
71540000
45223200
45453000
45212361

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: UK
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ołyka, Ukraina.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy
realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej XVII–wiecznej Kolegiaty Św.
Trójcy w Ołyce na Ukrainie, która obejmuje, w szczególności:
1) wybór wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonanie prac konstrukcyjnych i
konserwatorsko-budowlanych fasady zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, Przedmiarem robót oraz
kosztorysem ofertowym i zawarcie z nimi umów o wykonanie prac;
2) wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych fasady zgodnie z Programem Prac Konserwatorskim,
Przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym stanowiącymi załączniki nr 5a)-5c) do SIWZ;
3) wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi pracami konstrukcyjnymi i konserwatorsko-budowlanymi;
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
5) prowadzenie dokumentacji inwestycji wymaganej odpowiednimi przepisami,
6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji;
7) prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających
z przepisów prawa polskiego oraz odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na Ukrainie;
8) reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji, mieszkańcami oraz innymi stronami
w sprawach związanych z realizacją zadania zgodnie z przepisami prawa polskiego i ukraińskiego, a
w szczególności uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i konserwatorskich zgodnych z
obowiązującymi przepisami na ternie Ukrainy;
9) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
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I zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót;
10) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym, problemowym i innym spotkaniom, w których,
w zależności od potrzeb;
11) dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień dodatkowych
(koniecznych), robót zamiennych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz konserwatorskim, których
nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji a wynikających ze specyfiki obiektu
zabytkowego według wytycznych Zamawiającego i stosownych opracowań technicznych oraz ich
nadzorowanie;
12) przekazywanie Zamawiającemu w czasie trwania umowy:
a) miesięcznych sprawozdań z postępu robót budowlanych - w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca;
b) sprawozdań z wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego zawierających w szczególności informację
na temat problemów wynikających z realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych, podjętych
działań w celu ich rozwiązania, zmian w dokumentacji projektowej, itp.;
c) raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis
zrealizowanych prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych, zmiany dokonane w dokumentacji
projektowej, postęp robót, zgodność ich wykonywania z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności w
szczególności z Programem Prac Konserwatorskim;
13) dokonanie czynności odbioru końcowego prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych. W ramach
tych czynności inwestor zastępczy zobowiązuje się do:
a) stwierdzenia gotowości do odbioru oraz powołania komisji odbioru,
b) zorganizowania odbioru i przekazania zadnia lub poszczególnych jego etapów,
c) przekazania inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
d) dokonania ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robót,
dostaw lub usług,
e) uzyskania niezbędnych odbiorów technicznych i konserwatorskich zgodnie z prawem ukraińskim.
14) świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadań,
w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i
ukraińskiego;
15) wykonanie rozliczenia realizacji prac.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Po otwarciu ofert Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, albo zamieszczenia jej na stronie internetowej
Zamawiającego, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o
zamówieniu, w SIWZ i w ustawie Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 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 - oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu osób, 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.
Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia
dopełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga
się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Uwaga: W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania płatności
za wykonanie usługi.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeśli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwóch zakończonych i rozliczonych usług, których
przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego lub menedżera kontraktu lub prowadzącego projekt
lub podobnej funkcji w związku z wykonywaniem prac konserwatorsko-budowlanych na obiekcie zabytkowym
objętym prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o wartości co najmniej 1 000
000,00 PLN. Wykonawca może zsumować kilka usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
b) dysponują potencjałem kadrowym co najmniej 3 osobowym, tj. wykonawca musi wykazać, że osoby
skierowane do wykonania zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.:
Ekspert 1 – Kierownik budowy, posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów – zgodne z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
r. poz. 1332 z późn. zm.) i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65),
— uprawnienia zgodnie z art. 37c lub 37h ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), a w tym, co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – z zastrzeżeniem że praktyka w części odbytej przed
dniem wejścia w życie przywołanych przepisów podlega zaliczeniu według dotychczasowych przepisów, lub
— uzyskał świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), w odniesieniu do robót budowlanych,
— doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej 2 robotami o wartości co
najmniej 200 000,00 PLN brutto każda w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konserwatorskiej:
— posiada uprawnienia z art. 37a lub 37h ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) oraz
— odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub
badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków – z zastrzeżeniem że praktyka w części odbytej przed dniem
wejścia w życie przywołanych przepisów podlega zaliczeniu według dotychczasowych przepisów,
— posiada doświadczenie zawodowe przy nadzorze (inspektor nadzoru) nad realizacją robót w zakresie prac
konserwatorskich, w tym w co najmniej przy 2 obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości prac co
najmniej 200 000,00 PLN brutto każda.
Ekspert 3 – specjalista prowadzący prace konserwatorskie, który:
— posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i
restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków,
— odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 9-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub
badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków – z zastrzeżeniem że praktyka w części odbytej przed dniem
wejścia w życie przywołanych przepisów podlega zaliczeniu według dotychczasowych przepisów, lub
— uzyskał świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), w odniesieniu do prac konserwatorskich.
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:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 15 000,00
PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wynikających z art. 45 ust. 6 ustawy
Pzp:
1) pieniądza,
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 oraz poz. 650).
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
wynagrodzenia określonego w umowie służącego ewentualnym roszczeniom Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, wynikających z umowy.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zobowiązany jest udzielić zamówienia w możliwie najkrótszym terminie z uwagi na termin
realizacji zamówienia uwarunkowany warunkami klimatycznymi występującymi na Ukrainie.

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: 24/07/2018
Czas lokalny: 10:30

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: 24/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14
(III piętro).
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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Wzór JEDZ określa
załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
procedury odwróconej.
4. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wykonawca składa:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 4 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w
państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) ust. 4 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce
zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ust. 5, nie wydaje się tych dokumentów, o
których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-276
Polska
Faks: +48 224587801
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. 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. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 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. 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. 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-276
Polska
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2018
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