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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58359-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Zestawy wystawowe
2018/S 027-058359

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław
50-153
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Twardowska
Tel.:  +49 717265678
E-mail: przetargi@mnwr.art.pl 
Faks:  +49 713725159
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mnwr.art.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mnwr.art.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
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań
ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w MSW, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Numer referencyjny: 3/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39133000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:przetargi@mnwr.art.pl
http://www.mnwr.art.pl
http://www.mnwr.art.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę polegającą na rozmieszczeniu i instalacji wraz z montażem sprzętu
i wyposażenia niezbędnego do realizacji Projektu pn.: Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego
optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w
Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1. w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 2) Niniejsze
postępowanie stanowi część całości dostaw przewidzianych w Projekcie. 3) Dostawa obejmuje: Zadanie:
Dostosowanie Muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 590 000.00 PLN

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
39154000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa obejmuje: Zadanie: Dostosowanie Muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych, w tym: linie
oznaczenia poziomego,
1) pola uwagi,
2) nakładki na poręcze,
3) multimedialny terminal informacji ogólnej,
4) plany typologicznych sal ekspozycyjnych Muzeum,
5) zestawy przewodników z wypukłymi reprodukcjami,
6) dźwiękowy system udostępniania obiektów,
7) opisy i nagrania audiodeskrypcyjne,
8) systemy audio,
9) haptyczne systemy udostępniania obiektów,
10) inne nie wymienione wyżej elementy, zgodnie z opisem w Części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ).
2. Wykonane dostawy stworzą system dedykowany dla osób dysfunkcyjnych, w tym w szczególności dla
osób niedowidzących i niedosłyszących, składający się z elementów jakimi są m.in. z: linie oznaczenia
poziomego, pola uwagi, nakładki na poręcze, multimedialny terminal informacji ogólnej, plany typologicznych sal
ekspozycyjnych Muzeum, zestawy przewodników z wypukłymi reprodukcjami, dźwiękowy system udostępniania
obiektów, opisy i nagrania audiodeskrypcyjne, systemy audio, haptyczne systemy udostępniania obiektów.
Planowane działania są pionierskie w zakresie znoszenia barier w polskim muzealnictwie. Wprowadzone w
wyniku realizacji projektu zastosowania dla osób z dysfunkcjami umożliwią im samodzielne korzystanie z oferty
Muzeum, tym samym zapewniając wszystkim zainteresowanym aktywnym odbiorem sztuki współczesnej równy
dostęp do oferty kulturowej i edukacyjnej.
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3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów. Z uwagi na wyjątkowy charakter obiektu (czynny obiekt muzealny
podlegający opiece konserwatorskiej) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej
w celu prawidłowej wyceny oferty. W szczególności zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z zespołem
obiektów przeznaczonych przez Zamawiającego do opracowania jako reliefowe kopie obiektów z elementami
haptycznymi.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3:
a) opisane w Dokumentacji Projektowej - PW Rozdział 12: Wyposażenie dla osób dysfunkcyjnych oraz
b) Części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Prototyp (relief) / Waga: 30 %
Cena - Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1096/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 stawia szczegółowych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500
000,00 PLN.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 500 000,00 PLN.
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W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten
lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Europejskim. Jeśli w dniu ukazania
się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie
kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
realizuje, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – łącznie co najmniej:
a) co najmniej 1 realizację polegającą na dostawie i montażu oznaczeń poziomych przestrzeni, (linie
naprowadzające na trwale związane z posadzkami, guzy oznaczenia poziomego punktów informacyjnych
oraz oznaczania miejsc newralgicznych na stałe związanych z posadzkami jak np.: skrzyżowania ciągów
komunikacyjnych, różnice wysokości posadki itp.) dostosowującą obiekt do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku,
b) co najmniej 2 realizacje polegające na dostawie i montażu, tyflografiki (wypukłe informacje dotykowe) i/lub
reliefów eksponatów dla osób z dysfunkcją wzroku,
c) co najmniej 1 realizację polegającą na dostawie i montażu nagrań audiodeskrypcyjnych umożliwiających
odbiór wystawy muzealnej przez osoby z dysfunkcją wzroku.
— których odbiorcą tj. odbiorcą wymaganych powyżej realizacji [w pkt. 3) lit. A a)-c)] były ogólnodostępne
obiekty kultury, w tym 1 dla muzeum.
Uwaga. W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do
terminu składania ofert, Wykonawca, realizując zamówienie o charakterze świadczeń okresowych lub ciągłych,
wykonał wszystkie wymagane elementy zarówno w zakresie przedmiotu, jak i kwot. Zamawiający dopuszcza
udokumentowanie wykonania jednej lub więcej dostaw lub elementów dostaw wymienionych w pkt a) – c) w
ramach 1, 2 lub większej ilości dostaw.
B. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
Ekspert nr 1 - Przedstawiciel Wykonawcy – min. 1 osoba posiadająca:
a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji dostaw i montażu systemu oznakowania poziomego
przestrzeni (linie naprowadzające i guzy oznaczenia poziomego) jako Przedstawiciel Wykonawcy lub na
stanowisku równorzędnym, w tym:
Przy realizacji min. 2 dostaw i montaży polegających na realizacji projektu dostosowania obiektu użyteczności
publicznej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku - w zakresie oznaczeń poziomych, w tym co najmniej 1
muzeum objętego ochroną konserwatorską, oraz 1 wystawy stałej o zastosowanej ilości linii naprowadzających
nie mniejszej niż 150 mb,
Ekspert nr 2 - Kierownik odpowiedzialny za dostawę i montaż oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla
niewidomych - min 1 osoba posiadająca:
a) min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za dostawę i montaż
oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych, których odbiorcą były instytucje kultury użyteczności
publicznej,
Ekspert nr 3 - Specjalista ds. wykonywania dedykowanych reliefów tyflograficznych – min. 1 osoba posiadająca:
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a) min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu i nadzorowaniu minimum 2 dostaw polegających na
opracowaniu, wykonaniu i montażu kopii wypukło-reliefowych eksponatów muzealnych w ramach wykonania
projektu aranżacji wystawy stałej w obiekcie muzealnym, w tym co najmniej 1 dostawy na wystawę o

powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2

Ekspert nr 4 - Specjalista ds. audiodeskrypcji – min. 1 osoba posiadająca:
A) min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu audiodeskrypcji do dzieł audiowizualnych oraz
eksponatów,
b) min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu minimum 3 szkoleń z zakresu audiodeskrypcji
dla placówek muzealnych.
Przez doświadczenie zawodowe, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), należy rozumieć
doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Część II SIWZ. Zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli:
1) zachodzi co najmniej 1 z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy Pzp.
2) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i
jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych
nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.
2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, zgodnie z treścią art. 144 ust. 1e ustawy
Pzp,

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: 20/03/2018
Czas lokalny: 08:45
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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: 20/03/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu; ul. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław – pok. nr 13.

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:
I. Zamawiający informuje, że zastosuje procedurę oceny ofert określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.
II. Wymagania dotyczące wadium.
Wnoszenie wadium.
1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie:
11 800,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych).
2. Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz.
1089).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego: 75 1050 1575 1000 0022 0436 8597
Tytuł przelewu: wadium - Zamówienie nr 3/2018,
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż PLN i dotyczy to wadium składanego w
każdej z możliwych form.
5.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Zwrot zabezpieczenia:
1) Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości
zabezpieczenia.
3) Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Przy czym, przyjmuje
się, że w niniejszym zamówieniu okres rękojmi na wykonane prace jest równy okresowi gwarancji, który
zadeklarował Wykonawca w ofercie.
4) W pozostałym zakresie do zabezpieczenia należytego wykonania umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV. Uwaga. W ogłoszeniu o zamówieniu - w pkt. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany
ofertą - wskazany okres w miesiącach: 2, Zamawiający rozumie jako 60 dni.
V. Zamawiający informuje, odnośnie pkt. III.1.2) oraz pkt. III.1.3) ogłoszenia o zamówienie, że w przypadku
wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz ich łączna zdolność techniczna i zawodowa - w tym celu
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie tego warunku.

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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

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

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
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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, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018

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