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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418992-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble biurowe
2016/S 230-418992

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Muzeum Warszawy
5251290392
Rynek Starego Miasta 28
Warszawa
PL 00-272
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Warszawy, ul. Jezuicka 1/3
Tel.:  +48 225966794
E-mail: kamil.jaworski@muzeumwarszawy.pl 
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwarszawy.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeumwarszawy.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: samorządowa instytucja kultury

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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli wraz z montażem do siedziby głównej Muzeum Warszawy.
Numer referencyjny: MW/ZP/67/PN/2016

II.1.2) Główny kod CPV
39130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:kamil.jaworski@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
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Dostawa mebli wraz z montażem do siedziby głównej Muzeum Warszawy. Postępowanie realizowane
jest w ramach projektu pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby
głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na
3 części zamówienia: Część I – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych, Część II – Dostawa wraz z
montażem mebli pod zabudowę, Część III – Dostawa wraz z montażem mebli niestandardowych. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych zgodnie z zakresem oraz na warunkach określonych w SIWZ wraz
z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania / Waga: 50 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25 %
Cena - Waga: 25 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 20/2014/PL08/MFEOG.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć fakturę za wykonane
zamówienie w terminie nie późniejszym niż do dnia
28.2.2016 r. Udostępnienie pomieszczeń docelowego rozmieszczenia przedmiotu zamówienia nastąpi nie
wcześniej niż 2.1.2016 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem mebli pod zabudowę
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39141400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z montażem mebli pod zabudowę zgodnie z zakresem oraz na warunkach określonych w SIWZ
wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 20/2014/PL08/MFEOG.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć fakturę za wykonane
zamówienie w terminie nie późniejszym niż do dnia
28.2.2016 r. Udostępnienie pomieszczeń docelowego rozmieszczenia przedmiotu zamówienia nastąpi nie
wcześniej niż 2.1.2016 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem mebli niestandardowych
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wraz z montażem mebli niestandardowych zgodnie z zakresem oraz na warunkach określonych w
SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 20/2014/PL08/MFEOG.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć fakturę za wykonane
zamówienie w terminie nie późniejszym niż do dnia
28.2.2016 r. Udostępnienie pomieszczeń docelowego rozmieszczenia przedmiotu zamówienia nastąpi nie
wcześniej niż 2.1.2016 r.

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 dokona wstępnej oceny spełniania w/w warunku przez Wykonawców, którzy złożyli oferty jak
również oceny spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na
podstawie oświadczeń zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia według formuły spełnia/
nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania w/w warunku przez Wykonawców, którzy złożyli oferty jak
również oceny spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na
podstawie oświadczeń zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia według formuły spełnia/
nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wszyscy Wykonawcy składający ofertę, zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ)
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wykaz zamówień
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
zgodny ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 Wykaz wykonanych zamówień
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym
punkcie.
4.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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.
Uwaga! Zobowiązanie musi być złożone wraz z oświadczeniem o którym mowa w punkcie 1, tj. w dniu złożenia
oferty.
3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda następujących dokumentów, które określają
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
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udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla części I przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej trzy dostawy mebli biurowych o wartości co najmniej
700 000 netto (cena nie zawierająca podatku VAT) złotych każda
z nich.Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i
odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Dla części II przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dwie dostawy mebli pod zabudowę o przeznaczeniu
kuchennym o wartości co najmniej 50 000 PLN netto (cena nie zawierająca podatku VAT) łącznie.
Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną
przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Dla części III przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dwie dostawy mebli stalowych, wykonywanych na
zamówienie o wartości co najmniej 150 000 PLN netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich.
Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną
przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Szczegółowy opis spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, które wymagane są do
złożenia został określony w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ w tym w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiące
integralną część SIWZ..

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:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.
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Zamawiający zastosował skrócony termin na podstawie art. 43 ust. 2 b pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

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: tak

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: 12/12/2016
Czas lokalny: 13:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 09/02/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2016
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Warszawa, Muzeum Warszawy ul. Jezuicka 1/3, pok. 400 – 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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ, w wysokości: Dla cz.
I – 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 0/100). Dla cz. II – 2 000 PLN brutto (słownie: dwa
tysiące złotych 0/100) Dla cz. III – 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100). Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowiązany jest wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania
umowy ustala się w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie zgodnie z postanowieniami
SIWZ. Wykonawca obowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie
z postanowieniami i na warunkach określonych w SIWZ. Wykonawcy obowiązani są do złożenia wraz z ofertą
próbki mebli (określone dla poszczegółnych części zamówienia w SIWZ) w celu ich oceny w kryterium jakość
wykonania oraz potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w SWIZ. Próbki należy
złożyć w terminie wyznaczonym do składania ofert w obecności pracownika Zamawiającego – w tymczasowej
siedzibie Muzeum Warszawy: ul Jezuicka 1/3, piętro 3, pok. 314. Próbkę należy złożyć osobno w trwale
zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego
oraz nazwę postępowania + napis „próbka”. W przypadku, gdy próbki zostaną dostarczone do Zamawiającego
po upływie terminu składania ofert, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
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Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, zwróci próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały
wybrane, na ich wniosek. Wykonawcy będą wtedy zobowiązani do odbioru próbek z siedziby Zamawiającego.
Próbki Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców,
wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia.
Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:
1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli
została przesłana winny sposób;
3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej, a w przypadku gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;
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4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) 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
5) jeżeli Zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp;
2) określać żądanie odwołującego;
3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;
2) uiszczono wpis.
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 za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2016


