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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 426895911
E-mail: a.wawer@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kopernik.lodz.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 132/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oddzielnie dla:
Części I obejmującej:
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• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej 62
(koncepcja)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej
(koncepcja)
oraz
Części II obejmującej:
• Przebudowę II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej (Stara Onkologia Ip) - 807,5
m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 Specyfikacji oraz załączniku nr 10 do
SIWZ wraz z koncepcją.

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:
Część nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Część I obejmuje:
• Rozbudowę i modernizację Regionalnej Przychodni Onkologicznej w budynku przy ul. Pabianickiej 62
(koncepcja)
• Rozbudowę Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego (koncepcja)
• Rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej
(koncepcja)
Wykonanie następujących dokumentów i czynności:
a) opracowanie koncepcji projektowej
b) opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych,
architektonicznych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczególności SANEPID,
BHP, p.poż, oraz niezbędnych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczególności decyzji Komendy
Wojewódzkiej Straży Pożarnej)
c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
d) wykonanie projektów wykonawczych w zakresie obejmującym część:
- architektoniczną,
- konstrukcyjną



- technologii medycznej,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji teletechnicznej
- instalacji wentylacji
- instalacji p. poż.
- instalacji wodno-kanalizacyjnej
- instalacji c.o.
- wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych, oświetlenia,
kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych. Projekt aranżacji wnętrz musi zawierać przykładowe
wizualizacje.
e) pozostałe opracowania niezbędne do wykonania i użytkowania projektowanej przebudowy budynku, w tym:
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz)
- sporządzenie instrukcji i scenariusza bezpieczeństwa pożarowego dla tej części budynku, dokumenty te
muszą uwzględniać wszystkie aktualnie obowiązujące wytyczne, instrukcje i scenariusze p.poż.
f) sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją
projektową, na zasadach określonych we wzorze umowy
g) opracowania w formie oddzielnego dokumentu kosztów cyklu życia prac budowlanych w obiektach objętych
przedmiotem zamówienia poprzez wskazanie kosztów wewnętrznych, ponoszonych przez zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 Specyfikacji oraz załączniku nr 10 do
SIWZ wraz z koncepcją.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność projektanta / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług



Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Część II obejmujej:
• Przebudowę II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej (Stara Onkologia Ip) - 807,5
m2
Wykonanie następujących dokumentów i czynności:
a) opracowanie koncepcji projektowej
b) opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych,
architektonicznych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczególności SANEPID,
BHP, p.poż, oraz niezbędnych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczególności decyzji Komendy
Wojewódzkiej Straży Pożarnej)
c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
d) wykonanie projektów wykonawczych w zakresie obejmującym część:
- architektoniczną,
- konstrukcyjną
- technologii medycznej,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji teletechnicznej
- instalacji wentylacji
- instalacji p. poż.
- instalacji wodno-kanalizacyjnej
- instalacji c.o.
- wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych, oświetlenia,
kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych. Projekt aranżacji wnętrz musi zawierać przykładowe
wizualizacje.
e) pozostałe opracowania niezbędne do wykonania i użytkowania projektowanej przebudowy budynku, w tym:
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz)
- sporządzenie instrukcji i scenariusza bezpieczeństwa pożarowego dla tej części budynku, dokumenty te
muszą uwzględniać wszystkie aktualnie obowiązujące wytyczne, instrukcje i scenariusze p.poż.
f) sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją
projektową, na zasadach określonych we wzorze umowy
g) opracowania w formie oddzielnego dokumentu kosztów cyklu życia prac budowlanych w obiektach objętych
przedmiotem zamówienia poprzez wskazanie kosztów wewnętrznych, ponoszonych przez zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 Specyfikacji oraz załączniku nr 10 do
SIWZ wraz z koncepcją.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zastępowalność projektanta / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

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



Okres w miesiącach: 48
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

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:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust 1 PZP, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
Dokumenty podmiotów zagranicznych - Rozdział 6 SIWZ.
Informacja o sposobie polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b uPzp - Rozdział 6 SIWZ.
Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna) - Rozdział
6 SIWZ.



Z uwagi na brak implementacji dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE przez Państwo Polskie dopuszcza się
rozwiązania opisane w Rozdzale 12 SIWZ pkt. 17.
Zamawiający przypomina, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których wartość
zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy
Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw. Oznacza to, że Wykonawcy mogą złożyć
dokumenty zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale 6 SIWZ lub skorzystać z uprawnień nadanych przez
dyrektywy i złożyć jednolity europejski dokument zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 PZP –
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 1. a. SIWZ;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 PZP –
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech 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 określających, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Za główne
usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów uznaje się co najmniej
usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 pkt 1 b. SIWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej są:
poświadczenie,
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa
w pkt 1.b. niniejszego Rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt 1.b.
c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych
do wykonywania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu opisanego w rozdziale 5 pkt 1.c. niniejszej SIWZ;
d. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
– sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:



Zgodnie z art. 22 PZP o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający poniższe warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 1.
a. SIWZ;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
dla Części I:
Dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie
mniejszej niż 8.000 m2 / każdy,
oraz jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni nie
mniejszej niż 1.000 m2 / każdy,
dla Części II:
Dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie
mniejszej niż 750 m2 / każdy,
oraz jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni nie
mniejszej niż 750 m2 / każdy,
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych usług w celu potwierdzenia spełnienia warunku w
przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część zamówienia.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1. a. i b. SIWZ;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
Wykonawca musi dysponować co najmniej:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis osób zdolnych do wykonania zamówienia dla Części I i
II zawiera Rozdział 5 SIWZ.

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:
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po
przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy po upływie
terminu związania ofertą.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią załącznika nr 9 do SIWZ (odpowiednio dla danej części).
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w § 9
Projektu 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



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: 06/09/2016
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział
Zamówień Publicznych

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:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
Część I:
a. 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, wydanymi na Zamawiającego.
b. 4 miesiące od daty przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – dostarczenie
do siedziby Zamawiającego pozostałej części dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, z
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, wydanymi na
Zamawiającego.
c. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – sprawowanie nadzoru autorskiego.
Część II:
a. 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby Zamawiającego
projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, wydanymi na Zamawiającego.
b. 4 miesiące od daty przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – dostarczenie
do siedziby Zamawiającego pozostałej części dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, z
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, wydanymi na
Zamawiającego.
c. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – sprawowanie nadzoru autorskiego.



WADIUM:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla części I - 50 000,00 zł
dla części II - 3 000,00 zł
Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości:
dla części I – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla tej części,
dla części II – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla tej części.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) PZP.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (w skr. KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. 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. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15
dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 PZP.
9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO.
Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2016
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