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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szymański
Tel.:  +48 223081491
E-mail: m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://muzeumjpipw.nowybip.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szymański
Tel.:  +48 223081491
E-mail: m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
http://muzeumjpipw.nowybip.pl
mailto:m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
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Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego
Numer referencyjny: 155/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu
Multimedialnego ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia został określony w SIWZ wraz z załącznikami dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl

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
32000000
32342400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
:Polska, Województwo Mazowieckie, miasto Warszawa, Kompleks Świątynno-Kulturalny przy ul. Prymasa
Hlonda 1

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu
Multimedialnego ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W zakres zamówienia wchodzi
całość wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia kompletnego Systemu Multimedialnego,
a w szczególności: systemy i urządzenia wyświetlające i projekcyjne, systemy i urządzenia interaktywne,
systemy i urządzenia nagłośnieniowe, systemy i urządzenia niezbędne do wysterowania oświetlenia
ekspozycyjnego i jego wysterowanie, wszystkie systemy i urządzenia niezbędne do wykonania i uruchomienia
kompletnego Systemu Zarządzania Ekspozycją, wraz ze stanowiskiem technicznej obsługi wystawy (z
wyłączeniem instalacji zasilań).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ wraz z załącznikami dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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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:
Zamawiający przewiduje prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest
możliwość zamówienia w ramach realizacji Umowy większej ilości dostaw, ponad zamówienie podstawowe,
zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ. Szczegółowe informacje nt.
prawa opcji zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://
muzeumjp2ipw.nowybip.pl

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
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 50.000,00 PLN. Wadium
musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium musi być wniesione przed upływem
terminu składania ofert. Kryteria oceny ofert: cena waga 60, okres gwarancji waga 40

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:
Uwaga: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie – w tym poszczególne sekcje – nie
przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w
różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia, tj. w III.1.1) – III.1.3) oraz VI.3. W Postępowaniu mogą brać udział
Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz pkt 8 ustawy Pzp
(przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w Rozdziale
V SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości minimum 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych polskich).
b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej
2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych polskich).
2.zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał
należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zadanie (umowę) o wartości minimum 3.000.000,00 zł
brutto (trzy miliony złotych) polegające na zaprojektowaniu oraz dostawie, montażu i uruchomieniu w obiekcie
użyteczności publicznej lub obiektach użyteczności publicznej, systemu multimedialnego wraz z systemem

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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sterowania i zarządzania urządzeniami AV, systemem nadzoru nad wyposażeniem multimedialnym, systemem
projekcji, systemem sterowania oświetleniem, systemem nagłośnienia wielostrefowego.
3. zdolności technicznej lub zawodowej Osób:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować osobami (ekspertami)
zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda posiada następujące kwalifikacje, doświadczenie i
umiejętności:
a) Koordynator/Kierownik Projektu AV w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu:
sprzętu AV (sprzęt multimedialny), systemów sterowania – niniejsza osoba winna posiadać:
- wykształcenie wyższe techniczne o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji systemów audiowizualnych,
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika
Projektu AV odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i montażu systemów AV w
obiektach użyteczności publicznej w projektach o łącznej wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, przy czym
wymaga się aby co najmniej jeden z tych projektów miał wartość co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) Specjalista ds. sprzętu multimedialnego [audio-video] – niniejsza osoba winna posiadać:
- wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Elektronika lub Teleinformatyka,
- co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji systemów audiowizualnych,
- posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów, z których każdy obejmował swym zakresem
montaż i uruchomienie systemów audiowizualnych
c) Programista/inżynier oferowanych Systemów Sterowania – min. 2 osoby z których każda winna posiadać:
- certyfikat producenta w zakresie instalacji, konfigurowania, programowania, uruchomienia i diagnozowania
oferowanych systemów sterowania..
- co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji systemów sterowania dla urządzeń
audiowizualnych
d) Akustyk / inżynier dźwięku – min. 2 osoby z których każda winna posiadać:
- wykształcenie wyższe o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku
- certyfikat producenta w zakresie instalacji, konfigurowania, programowania, uruchomienia i diagnozowania
oferowanych systemów nagłośnienia.
- co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania systemów nagłośnienia
e) Specjalista desygnowany przez producenta oferowanego systemu nagłośnienia – niniejsza osoba winna
posiadać:
- certyfikację producenta w zakresie uruchomienia i konfiguracji oferowanych systemów nagłośnienia
- dokument o udostępnieniu zasobu w niniejszym postepowaniu przez producenta winien być w posiadaniu
Wykonawcy w momencie składania oferty.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (a także wymaganych dokumentów) znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia (a także wymaganych dokumentów). Również Sekcja VI Informacje uzupełniające – nie posiada
wystarczającej ilości znaków.

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

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia
1.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ stanowi wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
1.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://
muzeumjp2ipw.nowybip.pl informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
1.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia:
1.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
1.3.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł poro¬zumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z 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,
1.3.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem skła¬dek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra¬ty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.3.4 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,
1.3.5 oświadczenia 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 wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
1.3.6 oświadczenia Wykonawcy o bra
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
zamieszczonej na stronie Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
2. Warunki zmiany umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
zamieszczonej na stronie Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku przedmiotowego
Postępowania w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, Klatka B, Piętro:1.
Sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.5 Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp
1.5.1Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.
1.5.2Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
1.6Dokumenty dotyczące podwykonawcy
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu składanym w formie JEDZ dotyczące tych podwykonawców.
1.7Dokumenty w odniesieniu do podmiotów zagranicznych:
1.7.1Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 1.3:
1) ppkt 1.3.1 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 wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) ppkt 1.3.2 – 1.3.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 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 - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
1.7.2Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.7.1.1), 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 tej osoby, wystawionym: w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 1.7.1 ppkt 1
oraz ppkt 2 lit. b - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w pkt 1.7.1 ppkt 2 lit. a - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest
Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
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