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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430973-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu
2013/S 247-430973

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1
Osoba do kontaktów: Piotr Hachuła
40-166 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322592647
E-mail: phachula@gig.eu
Faks:  +48 322585997
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gig.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Nauka

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie i wdrożenie Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego (PIK).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Katowice.
Kod NUTS PL22A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430973-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:phachula@gig.eu
www.gig.eu
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i wdrożenie Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego (PIK) zgodnie z
zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ.
Założenia ogólne Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego.
Portal będzie narzędziem cyklicznej oceny potencjału naukowo-technologicznego regionów i kraju. Będzie
elementem systemu wsparcia polityki naukowej i innowacyjności, której efektem ma być zasadnicze
zwiększenie konkurencyjności gospodarki.
Portal zawierał będzie informacje o potencjale naukowym, technologicznym i społeczno-gospodarczym
regionów w zakresie przewidywanym w podręczniku RIS3 i innych dokumentach firmowanych przez Komisję
Europejską a dotyczących inteligentnej specjalizacji oraz innowacyjności w regionach.
Treści i narzędzia portalu powinny być dostosowane do różnego rodzaju użytkowników, a szczególnie
przedstawicieli środowisk gospodarczych, instytucji szkolnictwa wyższego, decydentów krajowych i
regionalnych. Możliwość korzystania z funkcji użytkowych portalu zostanie przydzielona użytkownikom
w przypadku spełniania zadanych warunków (rejestracja do portalu, doświadczenie zawodowe, zakres
obowiązków).
Przygotowywane narzędzia w ramach portalu umożliwiać będą przeglądanie wskaźników na różnym poziomie
agregacji i zakresie czasowym w zależności od dostępności danych. Zakłada się, że w ramach PIK dane
gromadzone będą na poziomie regionalnym i krajowym oraz w podziale wynikającym ze specyfiki wskaźników
i związanej z nią klasyfikacjami stosowanymi w statystce publicznej. Portal umożliwiał będzie eksportowanie
przygotowanych przez użytkowników zestawień wskaźników do pliku zewnętrznego. Portal umożliwiał będzie
również zobrazowanie powiązań obszarów interwencji publicznej w ramach celów społeczno-gospodarczych,
sektorów gospodarki oraz technologii wspomagających (KET) i w ramach map konwersji. Portal będzie
dawał przestrzeń do konsultowania dokumentów strategicznych poziomu krajowego i regionalnego, jak
również umożliwiał będzie kontaktowanie i nawiązanie współpracy z wybranymi ekspertami. W ramach bazy
informacyjno-szkoleniowej użytkownicy znajdą szeroki wachlarz informacji niezbędnych w procesie wdrażania,
monitorowania i ewaluacji strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3).
Portal będzie stanowił narzędzie umożliwiające wdrażanie, monitorowanie i aktualizację inteligentnych
specjalizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wdrożenie dostarczonego oprogramowania na sprzęcie dostarczonym
przez Wykonawcę. Szczegółowy opis sprzętu będącego przedmiotem zamówienia przedstawiony został w
rozdziale 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72212220, 48825000, 72000000, 72422000, 72212224

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 300 000 i 500 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.2.2014. Zakończenie 30.5.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wpłata wadium.
1.1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 7 000,00 PLN (siedem tysięcy złotych)
1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach w mBank S.A nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001. Środki muszą być na koncie do dnia
28.1.2014 r. do godz. 12:00.
1.4. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 217 budynek dyrekcji GIG do
dnia 28-01-2014 r. do godz. 12:00.
1.5. Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów
dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty.
1.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
2 Zwrot wadium.
2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.6 niniejszego rozdziału.
2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
2.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 2.1 tego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
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2.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
2.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność za przedmiot zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wzoru Umowy) zostanie dokonana w
terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur cząstkowych po ostatecznym odbiorze
wszystkich zadań składających się na poszczególne etapy pracy. Zamawiający wymaga, aby faktury będące
podstawą płatności częściowych zawierały nazwy i wartość poszczególnych zadań.
Należność za przedmiot umowy, zostanie przelana na konto bankowe Wykonawcy.
Płatność częściowa nr 1: 20% ceny ofertowej brutto 30 dni od daty odbioru Zadania 2 pod warunkiem odbioru
wszystkich zadań wchodzących w skład Etapu I.
Płatność częściowa nr 2: 35% ceny ofertowej brutto 30 dni od daty odbioru Zadania 6 pod warunkiem odbioru
wszystkich zadań wchodzących w skład Etapu II.
Płatność częściowa nr 3: 45% ceny ofertowej brutto 30 dni od daty odbioru całości prac realizowanych w
ramach Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza
wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ punkt 5),
jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 100 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z
ofertą:
1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN.
2. Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
— co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego prezentującego dane
statystyczne w postaci portalu internetowego o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każda;
— co najmniej 1 usługa polegająca na wykonaniu i wdrożeniu webowego systemu informatycznego w postaci
portalu internetowego o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że
osoby (co najmniej 5), które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe
lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymogi:
a. 1 osoba – Kierownik / koordynator projektu, posiadający minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu /
koordynowaniu pracy zespołu, który zrealizował usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego
prezentującego dane statystyczne w postaci portalu internetowego
b. min. 4 osoby – programiści / informatycy – posiadający wykształcenie wyższe w kierunku informatycznym
i min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (każda osoba), oraz kompetencje zawodowe potwierdzone
certyfikatami, świadectwami ukończenia szkoleń w zakresie:
— administracji serwera Windows 2008 lub nowszego,
— administracji serwera bazy danych MSSQL,
— programowania aplikacji Web z Microsoft Visual Studio.
Powyższe kompetencje zawodowe ww. zespół może spełnić łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, 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 - zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności w ramach realizacji
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zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FT-2013/11/03

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.1.2014 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.1.2014 - 12:15
Miejscowość:
Katowice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest realizowany
w ramach przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” realizowanego na
zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), komponentu projektu systemowego nr UDA-
POIG.01.01.03-00-001/08-00 „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w
ramach realizowanego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Tryb Zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy do 50 %
wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5
ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 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 albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad udzielania zamówień, przysługują
środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.12.2013
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