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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616028-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
2020/S 248-616028

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Mokotowska 33/35
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-560
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Wielgosz
E-mail: aneta.wielgosz@muzhp.pl 
Tel.:  +48 222119061
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzhp.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.muzhp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa instytucja kultury

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

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie Wystawy Stałej Muzeum Historii 
Polski w Warszawie.

II.1.2) Główny kod CPV
45212310 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
Wystawy Stałej Muzeum Historii Polski oraz Sali Małego Historyka, Wystawy Czasowej, wykonania i dostawy 
wyposażenia holu poziomu +2, oświetlenia wystawowego (ciąg dalszy Osi Wolności) w holu głównym +1 w 
budynku znajdującym się przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, na potrzeby Muzeum Historii Polski.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000 Sprzęt wystawowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, ul. Dymińska 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca Wystawy Stałej (WWS) zobowiązany będzie między 
innymi do wykonania poniższego zakresu:
(i) opracowanie przez WWS na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla 
budynku MHP oraz dokumentacji projektowej w tym projektów wykonawczych i koncepcyjnych ekspozycji, 
rysunków warsztatowych poszczególnych elementów architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i 
detali ekspozycji niezbędnych do prawidłowego wykonania elementów wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem 
akceptacji Projektanta i Zamawiającego,
(ii) wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej w tym projektów wykonawczych i rysunków 
warsztatowych związanych z wykonaniem sal wystawienniczych (ścianki, sufity podwieszone, instalacje 
elektryczne, energetyczne, teletechniczne), instalacje sanitarne, instalacje teletechniczne,
(iii) roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu poszczególnych elementów 
architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i detali ekspozycji oraz elementów ekspozycji na podstawie 
projektów koncepcyjnych, szczegółowych projektów wykonawczych i plastycznych przekazanych przez 
Zamawiającego: elementów scenografii i aranżacji wnętrz, w tym elementów scenograficznych i plastycznych, 
elementów wykończeniowych (wykończenie podłóg, malowanie, charakteryzacja/wydruki ścian i ścianek, 
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malowanie i charakteryzacja sufitów), wykończenia - listwy, maskownice, stopnice, zabudowy urządzeń, 
zabudowy ekspozycyjne oraz modeli i rekwizytów stanowisk i instalacji interaktywnych i multimedialnych;
(iv) budowę i montaż Willa Regii, rekonstrukcja Willa Regii wraz z konserwacją jej oryginalnych elementów
(v) opracowanie projektów i realizacja (kontentu graficznego) materiałów graficznych i multimedialnych:
(a) Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW),
(b) Identyfikacji Wizualnej Wystawy (IWW),
(c) Grafik wielkoformatowych,
(d) Infografik i map.
(vi) dostawę i montaż urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego, osprzętu elektrycznego, w 
tym opraw oświetleniowych i źródeł światła, systemów sterowania ekspozycją i oświetleniem, zainstalowanie w 
sprzęcie multimedialnym i teletechnicznym kontentu graficznego i multimedialnego,
(vii) dostawę i montaż urządzeń i sprzętu systemów bezpieczeństwa oraz wykonanie wszelkich prac 
uruchomieniowych w tym zakresie,
(viii) wykonanie, instalację i uruchomienie zawartości AV,
(ix) dostarczenie i montaż mebli i wyposażenia,
(x) wykonanie i montaż gablot stałych i zabudów (w tym mebli) w ramach Ekspozycji oraz gablot mobilnych 
(przesuwanych) do Sali Wystaw Czasowych,
(xi) instalację, zakup wraz z dostawą, uruchomienie i testy oprogramowania: do zarządzania treścią, 
urządzeniami AV, urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem, instalacjami ekspozycyjnymi,
(xii) przeprowadzenie wymaganych prób i rozruchów sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, integrację z 
systemami instalacyjnymi budynku Muzeum,
(xiii) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych: sprzętu, 
urządzeń, modeli, instalacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 2 720 000,00 PLN.
2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

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:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 
12–23 ustawy Pzp.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają 
okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Szczegółowe informacje dot. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zawarte zostały w VII 
rozdziale SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 000,00 PLN.
2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 40 000 000,00 PLN.
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, będą przeliczane 
na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki 
określone w pkt 1 i 2 spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają 
okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego w pkt 1 powyżej.
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż określona przez Zamawiającego w pkt 2 powyżej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,:
a) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu, wraz z montażem, stałej wystawy edukacyjnej, 

o powierzchni minimum 1.500 m2, popularyzującej: naukę lub historię lub sztukę lub kulturę lub sport, 
każdorazowo z elementami multimedialnymi. Zamawiający wymaga aby w zakres przedmiotu wykazanego 
zamówienia każdorazowo wchodziły minimum: scenografia (w tym rekonstrukcje wnętrz historycznych oraz 
rekonstrukcje wielkogabarytowe), gabloty ekspozycyjne, roboty budowlane i instalacyjne oraz wykończeniowe 
(tj. wyposażenie wystawy stałej w okładziny ścian, posadzki, oprawy oświetleniowe, gabloty na eksponaty), przy 
czym wartość wykonanego należycie zamówienia wraz z wyżej wskazanym zakresem nie była niższa niż 30 
000 000 PLN brutto.
Uwaga: W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot wykazanego 
zamówienia był zakwalifikowany przez poprzednich zamawiających jako robota budowlana i/lub usługa i/lub 
dostawa.
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wraz z montażem stałej wystawy edukacyjnej 
popularyzującej naukę lub historię lub sztukę lub kulturę lub sport. Zamawiający wymaga aby w zakres 
wykazanego zamówienia wchodziła produkcja i dostawa treści multimedialnych zawierających co najmniej: 
prezentacje interaktywne, filmy, nagrania dźwiękowe, animacje oraz dostawa i montaż urządzeń do 
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prezentowania wskazanych powyżej form przy czym wartość wykonanego należycie zamówienia wraz z wyżej 
wskazanym zakresem nie była niższa niż 4 500 000 PLN brutto.
2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 
odpowiednim do funkcji (jaka im zostanie powierzona) doświadczeniem oraz wykształceniem. Wykonawca 
przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:
a) Kierownik projektu tzn. osoba odpowiedzialna po stronie Wykonawcy za bezpośredni nadzór nad należytą 
realizacją przedmiotu zamówienia, posiadająca doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzi (kierownik 
projektu) wyrażone jako wykazanie, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnienia 
funkcji kierownika projektu po stronie Wykonawcy lub Inwestora przy realizacji co najmniej jednego zamówienia 
dotyczącego wystawy stałej popularyzującej naukę lub historię lub sztukę lub kulturę o wartości zamówienia, 
którego dotyczy wykazane doświadczenie, co najmniej 15 000 000 PLN brutto oraz składającej się z co 
najmniej ze scenografii, gablot, oświetlenia, urządzeń audiowizualnych, aplikacji oraz systemu sterowania 
wystawą,
b) Specjalista ds. produkcji kontentu multimedialnego, posiadający doświadczenie wyrażone jako - w okresie 
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, nadzorowanie realizacji kontentu multimedialnego (tj. 
animacje, filmy, aplikacje interaktywne, prezentacje, nagrania dźwiękowe) na potrzeby co najmniej jednej 
wystawy stałej popularyzującej naukę lub historię lub sztukę lub kulturę o wartości zamówienia, którego 
dotyczy wykazane doświadczenie, co najmniej 2 500 000 PLN brutto dla usług dotyczących kontentu treści 
multimedialnych
c) Konsultant ds. artystycznych, posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie wyrażone jako - 
w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczenie, po stronie Wykonawcy 
zamówienia, w aranżacji (w zakresie stanowisk i pozostałych elementów aranżacji wnętrz) przy realizacji co 
najmniej jednego zamówienia dotyczącego wystawy stałej z elementami interaktywnymi i multimedialnymi 
popularyzującej naukę lub historię lub sztukę lub kulturę, o wartości scenografii (obejmującej m.in. rekonstrukcje 
wnętrz historycznych) nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają 
okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) wykaz robót budowlanych (lub dostaw lub usług – jeżeli poprzedni zamawiający zakwalifikowali udzielone 
zamówienia do dostaw lub usług), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-
inne dokumenty.
W przypadku gdy poprzedni zamawiający zakwalifikowali wykonane zamówienia do dostaw lub usług, do 
wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych zamówień,
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik projektu) wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2021
Czas lokalny: 15:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2021
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, Warszawa, 
V piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa. Sesja otwarcia ofert jest jawna.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w 
zakresie m.in. a) roboty elektryczne, b) roboty teletechniczne, c) usługi projektowania i montażu multimediów, 
d) usługi związane z opracowaniem i produkcją kontentu. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, 
że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany 
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zakresu prac będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć: pełnomocnictwo; zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku 
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu; JEDZ. Szczegółowe informacje zawarte zostały w IX rozdziale SIWZ.
3. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zawarte zostały w X rozdziale 
SIWZ.
4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawarte zostały w VIII rozdziale SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o 
którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca, 
który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 
93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI 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 czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 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 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. 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. 180 ust. 5 ustawy 
Pzp. zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej 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.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 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.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy 
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020
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