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28/02/2018    S41 - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   

Polska-Gdynia: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 

 

2018/S 041-089921 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 

 

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

ul. Hryniewickiego 10 

81-340Gdynia 

Polska 

Osoba do kontaktów: Danuta Jereczek 

Tel.: +48 586607661 

E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 

Faks: +48 586607661 

Kod NUTS: PL63 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.sar.gov.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 

pod adresem: http://www.sar.gov.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: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Inna działalność: poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń 

na morzu 

Sekcja II: Przedmiot 

mailto:zam.pub@sar.gov.pl?subject=TED
http://www.sar.gov.pl/
http://www.sar.gov.pl/
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II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, POIS.03.02.00-00-0011/17". 

Numer referencyjny: NZ-PSW/II/PN/03/18 

II.1.2)Główny kod CPV 

79421000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorowaniu nad procesem 

projektowania, budowy i dostawy wielozadaniowego statku ratowniczego, dofinansowanego 

z funduszy UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, III Osi Priorytetowej, 

w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 

multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa”. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 4 200 000.00 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 

79421100 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL63 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

81-340 Gdynia 

ul. Hryniewickiego 10. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorowaniu nad procesem 

projektowania, budowy i dostawy wielozadaniowego statku ratowniczego, dofinansowanego 

z funduszy UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, III Osi Priorytetowej, 

w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 

multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa”. 

2. Wielozadaniowy statek ratowniczy będzie realizowany w dwóch etapach: 

I etap – wyłonienie wykonawcy i realizacja zamówienia na projekt koncepcyjny statku. 

II etap – wyłonienie wykonawcy i realizacja zamówienia na dostawę, w tym opracowanie projektu 

technicznego i budowę wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania 

i Ratownictwa. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarty został 

w załącznikach: 

a. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ 

b. Wzór Umowy - zał. nr 2 do SIWZ. 

4. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej III Rozwój 

sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 84 000,00 PLN (osiemdziesiąt cztery tysiące 

złotych 00/100). 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inżyniera Rezydenta / Waga: 12 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta - branża kadłubowa / Waga: 4 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta - branża siłownie okrętowe i instalacje / Waga: 

4 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie elektroautomatyka / Waga: 4 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie specjalisty ds. wyposażenia i eksploatacji statków / Waga: 8 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie specjalisty ds. eksploatacji siłowni okrętowych i instalacji / 

Waga: 8 

Cena - Waga: 60 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 4 200 000.00 PLN 

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

Okres w miesiącach: 54 

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.03.02.00-00-0011/17 

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 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (dwa 

miliony zł). 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Na potwierdzenie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca przedstawi 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych powyżej złożone na formularzu JEDZ (wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia 

sekcji α w Części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV) oraz polisę lub inny 

dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

2 000 000,00 PLN. 
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Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na 

złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4 Pzp 

2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w 

postępowaniu. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2.1. Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za 

spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 

najmniej 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było zarządzanie lub nadzór nad projektem jako 

Inżynier Kontraktu lub Inżynier Budowy, o wartości co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt 

milionów zł) każdy projekt oraz co najmniej 1 (jedną) usługę, której przedmiotem był nadzór nad 

zaprojektowaniem, budową i dostawą statku morskiego prowadzoną pod nadzorem Uznanej 

organizacji, oznaczone znakami dodatkowymi symbolu klasy określającymi typ statku, jako: 

• statek obsługi (SUPPLY VESSEL), lub. 

• statek ratowniczy (RESCUE VESSEL), lub. 

• statek pożarniczy (FIRE FIGHTING SHIP) lub, 

• statek do zwalczania rozlewów olejowych (OIL RECOVERY VESSEL), lub. 

• statek do zwalczania zanieczyszczeń chemicznych (CHEMICAL RECOVERY VESSEL), lub. 

• statek specjalistyczny (SPECIAL PURPOSE SHIP), 

Lub nadzór nad projektem związanym z bezpieczeństwem ruchu morskiego o wartości nie mniejszej, 

niż 50 mln PLN brutto. 

Przez „projekt związany z bezpieczeństwem ruchu morskiego” należy rozumieć działania związane 

bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa ruchu morskiego, których zasadniczym elementem nie będą 
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roboty budowlane (wyklucza się przykładowo roboty przy falochronach, torach podejściowych, 

nabrzeżach itp.). 

Wykonawca opisze dokładnie zrealizowane usługi, co pozwoli na jednoznaczną ich identyfikację, z 

podaniem wartości tych usług, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 

2.2. Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje: 

a)1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta, posiadającą wyższe wykształcenie 

techniczne oraz co najmniej 5 (pięć) lat pracy na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub Kierownika 

Zespołu, lub Kierownika (Managera) Projektu, lub Inżyniera Robót, lub Przedstawiciela Wykonawcy, 

lub koordynatora Projektu w tym doświadczenie w pracy na ww. stanowiskach przy co najmniej 1 

(jednej) zakończonej usłudze nadzoru (zarządzania) nad projektem, którego wartość wynosiła co 

najmniej 70 000 000,00 PLN brutto (siedemdziesiąt milionów), a okres trwania usługi nadzoru 

(zarządzania) wynosił co najmniej 24 miesiące; 

b)1 (jedną) osobą Projektanta, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży kadłubowej, 

która będzie sprawować nadzór merytoryczny nad procesem projektowania i budowy statku, 

posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budowy statków i co najmniej 5 (pięć) lat 

doświadczenia zawodowego w zakresie odbywających się pod nadzorem Uznanych organizacji 

projektowania i budowy kadłubów okrętowych statków morskich gdzie wartość co najmniej jednego z 

nadzorowanych statków wynosiła nie mniej niż, 25 000 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów 

złotych); 

Dalsza część warunku poniżej. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

c)1 (jedną) osobą Projektanta, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży siłowni 

okrętowych i instalacji ogólnookrętowych, która będzie sprawować nadzór merytoryczny nad 

procesem projektowania i budowy statku, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w zakresie 

budowy statków i co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego w zakresie odbywających się 

pod nadzorem Uznanych organizacji projektowania i budowy siłowni okrętowych i instalacji 

ogólnookrętowych statków morskich gdzie wartość jednego z nadzorowanych statków wynosiła co 

najmniej 25 000 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów złotych); 

d)1 (jedną) osobą Elektroautomatyka, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru ds. 

elektrycznych i będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad procesami związanymi z elektrotechniką 

okrętową i automatyką budowanej jednostki. Osoba ta będzie posiadała wykształcenie wyższe 

techniczne w zakresie budowy statków i minimum 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego w 

projektowaniu instalacji elektrycznych statków morskich, gdzie wartość co najmniej jednego ze 

statków wynosiła nie mniej, niż 25 000 000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów złotych); 

e)1 (jedną) osobą, Specjalistą ds. wyposażenia i eksploatacji statku, która będzie sprawowała nadzór 

merytoryczny nad montażem urządzeń pokładowych oraz będzie nadzorowała próby eksploatacyjne 

oraz uruchamianie urządzeń pokładowych. Osoba ta posiadająca wyższe wykształcenie techniczne w 



 

 

 

Morska Służba  tel.   (058) 661 52 22 
Poszukiwania i Ratownictwa   faks (058) 620 53 38 
ul. Hryniewickiego 10 www.sar.gov.pl 
81-340 Gdynia office@sar.gov.pl 

7 

zakresie związanym z eksploatacją statków oraz 10 (dziesięć) lat doświadczenia na stanowisku oficera 

wachtowego, lub starszego oficera, lub kapitana statku, w tym 5 (pięć) lat doświadczenia na tych 

stanowiskach na statkach morskich wyprodukowanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert; 

f)1 (jedną) osobą Specjalistą ds. eksploatacji siłowni okrętowych i instalacji ogólnookrętowych, która 

będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad uruchamianiem urządzeń siłowni i działaniem instalacji, 

posiadająca wykształcenie wyższe techniczne w zakresie eksploatacji statków i minimum 10 (dziesięć) 

lat doświadczenia na stanowisku oficera mechanika wachtowego, II oficera mechanika lub starszego 

oficera mechanika, w tym 5 (pięć) lat doświadczenia na tych stanowiskach na statkach morskich 

wyprodukowanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert; 

g)1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. rozliczeń, posiadającą co najmniej 2 (dwa) 

lata doświadczenia zawodowego w rozliczeniu projektów, z których przynajmniej jeden miał wartość 

nie mniejszą niż 50 000 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt milionów złotych). 

Uznana organizacja (RO) – instytucja (organizacja) upoważniona przez administrację morską państwa. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca poda imiona i nazwiska osób, które 

będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, informacje na temat posiadanego 

doświadczenia, wykształcenia, zakresu czynności, które będzie wykonywał w ramach realizacji 

zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania osobami. 

3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1 rozdz. 

V SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 2 ppkt 3 rozdz. V SIWZ wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 

oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ): 

a)oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ -informacje wymagane w Części III, na potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu ....... 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji 

zawodowych znajduje się w sekcji VI pkt VI.3) - Informacje dodatkowe. 

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: 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w zał. 2 do SIWZ - Wzór umowy. Zmiany umowy określa par. 

15 Wzoru umowy. Zamawiający zawrze umowę o zamówienie w terminach określonych w art. 94 

ustawy Pzp. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
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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: 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: 10/04/2018 

Czas lokalny: 11:00 

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: 07/06/2018 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 10/04/2018 

Czas lokalny: 11:30 

 

Miejsce:  

Siedziba Zamawiającego: Morska służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 

Gdynia, Sala Sztabowa. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
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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: 

...dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia oraz w zakresie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w 

Części IV), 

b)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, 

wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej 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, 

c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji (jeżeli są wymagane) niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy 

Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

e)odpis z właściwego rejestru lub 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. 

4.W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a)JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

b)dokumenty, o których mowa w pkt 3. lit. d-e obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1)złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w 

zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia 

złożonego na formularzu JEDZ. 
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2)przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. d-e. 

6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów: 

— o których mowa w pkt 3 lit. d składa informacje 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, 21 Pzp, 

— o których mowa w pkt 3 lit. e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

7.Jeżeli 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 6, 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. 

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 

Faks: +48 224587800 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie. drugie Pzp, 

albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 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. 
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3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej. 

5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

6. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy. 

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

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17A 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

Faks: +48 224587800 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

26/02/2018 

 

 

 

 


