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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gdański Teatr Szekspirowski

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ogarna 101
Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-826

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 228259137

Osoba do kontaktów: Piotr Pałka
E-mail: bud-invent@alpha.pl

Faks: +48 228258715

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.teatrszekspirowski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Inwestycja będzie polegała na kontynuacji kompleksowej realizacji projektu obejmującego wszystkie
roboty budowlane łącznie z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną zewnętrzną, układem
komunikacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym
niezbędne do odbioru i oddania obiektu do użytkowania, wraz z wszelkimi niezbędnymi dodatkowymi robotami
budowlanymi.
Powierzchnia terenu inwestycji 5.986 m²
Powierzchnia zabudowy projektowanej 2.996 m²
Powierzchnia drogi wjazdowej miejsc postojowych i chodników 1.080 m²
Powierzchnia dziedzińców wewnętrznych 1.098 m²
Powierzchnia zieleni 504 m²
Powierzchnia zieleni nad piwnicami 237 m²
Powierzchnia zieleni na tarasach 720 m²
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
Kubatura brutto budynku (część nadziemna) 29 675 m3
Kubatura brutto budynku (część podziemna) 23 852 m3
Powierzchnia całkowita zespołu budynków 12 240,5 m2
Powierzchnia użytkowa (część nadziemna) 4 473,5 m2
Powierzchnia użytkowa (część podziemna) 3 461,9 m2
Wysokość 18 m
Wyposażenie budowlano - instalacyjne obiektu:
- instalacja wodociągowa,
- instalacja przeciwpożarowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja grzewcza,
- instalacja wentylacyjna (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, wentylacja pożarowa),
- instalacja elektryczna,
- instalacja słaboprądowa i telekomunikacyjna.
Szczegóły zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, która stanowi Załącznik
nr 7 SIWZ. Z przedmiotu zamówienia wyłączone są dostawy i montaż realizacji wyposażenia teatralnego
wbudowanego i ruchomego wykazanego w Załączniku nr 10 do SIWZ. Przedmiot niniejszego zamówienia
obejmuje dostawę i montaż dachu otwieranego.
Ponadto przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje koordynowanie jako - Generalny Wykonawca - dostaw,
montażu i wykonania wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego wskazanego w Załączniku nr 10 do
SIWZ przez Dostawców Wyposażenia wybranych przez Zamawiającego w odrębnych postępowaniach.
2. Zakres robót do wykonania po inwentaryzacji określają projekty wykonawcze, dokumentacja geodezyjnego
obmiaru zaawansowania prac budowy siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Protokół
wykonanych robót branżowych z dnia 15.10.2012 r., który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyceny cegłę elewacyjną o parametrach przedstawionych na
rysunkach nr 379 i 380 oraz zgodnie z Protokołem z kontroli obiektu zabytkowego z dnia 16.02.2012 r.
stanowiących Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
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4. Do obowiązków Wykonawcy należy ewentualne odtworzenie uszkodzonej przez Wykonawcę nawierzchni
ulicy Bogusławskiego stanowiącej dojazd do placu budowy oraz chodnika wzdłuż ulicy Podwale Przedmiejskie.
Wykonawca ustanowi okres gwarancji na części objęte pracami naprawczymi w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i
Zieleni (ZDiZ) w Gdańsku.
5. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną placu budowy (po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z Inwestorem Zastępczym). Celem wizji jest zapoznanie się z terenem budowy oraz stanem
zaawansowania robót w ramach obiektu oraz uzyskanie wszystkich informacji koniecznych do przygotowania
oferty. Osobą do kontaktów w sprawie Inspekcji Terenu Budowy jest Andrzej Lewandowski Tel. 600 414 394.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania potwierdzeń przez projektanta i Zamawiającego, w zakresie
rozwiązań równoważnych. Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnego braku akceptacji zaproponowanego
rozwiązania równoważnego.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej oferty wszystkich kosztów niezbędnych
do wykonania przedmiotu Zamówienia opisanego w niniejszym opisie, w tym wynikających z załączonej
Dokumentacji.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie na budowie zaplecza biurowego najpóźniej w terminie 10 dni
po przekazaniu placu budowy (kontener biurowy zaopatrzony w instalacje wod–kan, elektryczną i grzewczą
oraz jedną linię telefoniczną i iInternet) w miejscu wybranym przez Wykonawcę na placu budowy lub w
najbliższym otoczeniu placu budowy. Wykonawca poniesie z tego tytułu wszystkie koszty posadowienia
zaplecza biurowego, jego użytkowania jak i zdemontowania.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainstalował oświetlenie placu budowy, ogrodził plac budowy oraz
zapewnił ochronę placu budowy dla zakresu realizowanych robót.
10. Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały posiadały odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że zastosowane materiały spełniają
wymagane prawem normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia
gotowości do odbioru robót częściowych i końcowego przedmiotu Zamówienia.
11. Poza zakresem robót budowlanych przewidzianych niniejszym SIWZ Wykonawca wykona w ramach
wynagrodzenia umownego dokumentację powykonawczą, zapewni stałą obsługę geodezyjną i nadzór
archeologiczny oraz sporządzi projekt organizacji robót.
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości robót, stanowiących przedmiot
niniejszego Zamówienia oraz rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego zadania.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45212300
45212322
45100000
45232460
45310000
45233120
45315100
45330000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/PN/6/GTS/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_BudInvent
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-142501 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 202-331970 z dnia: 19/10/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/10/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
6. Zamawiający dopuszcza
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentacji
zakupu
projektowej. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez
niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany
do uzyskania potwierdzeń przez
projektanta i Zamawiającego, w
zakresie
rozwiązań równoważnych.
Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnego braku akceptacji
zaproponowanego
rozwiązania równoważnego.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Zakres przedmiotu zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres został określony w pkt. II.1.5.

Powinno być:
6. Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentacji
projektowej. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez
niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez
Zamawiającego.

Powinno być:
Zakres przedmiotu zamówienia
został określony w pkt. II.1.5.
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Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień
uzupełniających w wysokości 20
% zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju robót jak opisane w
przedmiocie Zamówienia.

Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień
uzupełniających w wysokości 20
% zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
I Wadium
I Wadium
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 5.Wadium wniesione w formie
5. Wadium wniesione w formie
pieniądza powinno być oznaczone pieniądza powinno być oznaczone
w następujący sposób: „Wadium w następujący sposób: „Wadium Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Budowa siedziby Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku”.
Szekspirowskiego w Gdańsku”.
Kopię dowodu wniesienia wadium w Kopię dowodu przekazania środków
pieniądzu potwierdzoną za zgodność pieniężnych z rachunku Wykonawcy
z oryginałem przez Wykonawcę
potwierdzoną za zgodność z
zaleca się dołączyć do oferty.
oryginałem przez Wykonawcę zaleca
II Zabezpiecznie.
się dołączyć do oferty.
1. Informacje ogólne.
II Zabezpiecznie.
Zabezpieczenie służy pokryciu
1. Informacje ogólne.
roszczeń z tytułu niewykonania lub Zabezpieczenie służy pokryciu
nienależytego wykonania umowy.
roszczeń z tytułu niewykonania lub
Jeżeli
nienależytego wykonania Umowy.
Wykonawca jest jednocześnie
11. Zwrot zabezpieczenia należytego
gwarantem, zabezpieczenie służy
wykonania umowy.
także pokryciu roszczeń z tytułu
a) Zamawiający zwróci
gwarancji
zabezpieczenie w wysokości 70% w
jakości.
terminie 30 dni od dnia wykonania
11. Zwrot zabezpieczenia należytego zamówienia
wykonania umowy.
i uznania przez Zamawiającego
a) Zamawiający zwróci
za należycie wykonane. Przez
zabezpieczenie w wysokości 70% w wykonanie zamówienia i uznanie
terminie 30 dni od dnia wykonania przez
zamówienia
Zamawiającego za należycie
i uznania przez Zamawiającego
wykonane uważa się podpisanie
za należycie wykonane. Przez
protokołu odbioru końcowego
wykonanie zamówienia i uznanie
inwestycji.
przez
b) Zamawiający pozostawi na
Zamawiającego za należycie
zabezpieczenie roszczeń z tytułu
wykonane uważa się podpisanie
rękojmi za wady kwotę wynoszącą
protokołu odbioru końcowego
30%
inwestycji.
wysokości zabezpieczenia.
b) Zamawiający pozostawi na
c) Kwota, o której mowa w
zabezpieczenie roszczeń z tytułu
poprzednim podpunkcie niniejszej
rękojmi za wady kwotę wynoszącą SIWZ jest zwracana nie później niż w
30%
15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wysokości zabezpieczenia.
wady.
c) Kwota, o której mowa w
poprzednim punkcie niniejszej SIWZ
jest zwracana nie później niż w 15
dniu po
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upływie okresu rękojmi za wady i
skutecznego usunięcia wad i usterek
stwierdzonych w okresie rękojmi za
wady.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

9. W przypadku działania
9. W przypadku działania
Wykonawcy przez pełnomocników, Wykonawcy przez pełnomocników,
należy dołączyć do oferty
należy dołączyć do oferty
uwierzytelniony odpis
uwierzytelniony odpis
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo pełnomocnictwa (notarialnie
w oryginale.
lub przez mocodawcę) lub
12. Złożenie przez Wykonawcę
pełnomocnictwo w oryginale.
fałszywych lub stwierdzających
12. Złożenie przez Wykonawcę
nieprawdę informacji (dokumentów fałszywych lub stwierdzających
załączników,
nieprawdę informacji (dokumentów
oświadczeń) mających wpływ na
załączników, oświadczeń) mających
wynik prowadzonego postępowania wpływ lub mogących mieć wpływ na
powoduje wykluczenie Wykonawcy z wynik prowadzonego postępowania
przetargu na każdym jego etapie,
powoduje wykluczenie Wykonawcy
zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.
z przetargu na każdym jego etapie,
2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby
zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.
składające
2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby
ofertę ponoszą pełną
składające ofertę ponoszą pełną
odpowiedzialność za treść złożonego odpowiedzialność za treść złożonego
oświadczenia woli na zasadach
oświadczenia woli na zasadach
określonych w art. 297 §1 kodeksu określonych w art. 297 §1 kodeksu
karnego.
karnego.
13. Zamawiający wezwie
13. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy w
Wykonawców, którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli
wyznaczonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów lub oświadczeń, o
dokumentów lub oświadczeń,
których mowa w niniejszym punkcie, o których mowa w niniejszym
lub którzy nie złożyli
rozdziale, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego
wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których oświadczenia i dokumenty, o
mowa w niniejszym rozdziale,
których mowa w niniejszym rozdzile,
zawierające błędy, lub którzy złożyli zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa do ich
wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia
złożenia w wyznaczonym terminie,
w wyznaczonym terminie, chyba, że chyba, że mimo ich złożenia oferta
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy Wykonawcy podlegać będzie
podlegać będzie odrzuceniu albo
odrzuceniu albo konieczne byłoby
konieczne byłoby unieważnienie
unieważnienie postępowania.
postępowania. Zamawiający wezwie Zamawiający wezwie także, w
także, w wyznaczonym przez siebie wyznaczonym przez siebie terminie
terminie do złożenia wyjaśnień
do złożenia wyjaśnień dotyczących
dotyczących oświadczeń lub
oświadczeń lub dokumentów
dokumentów o których mowa w
o których mowa w niniejszym
niniejszym punkcie.
rozdziale.

Powinno być:
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W celu wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu opisanych wg art.
22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
1) opłaconej polisy, a w przypadku
jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca
jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem
zamówienia,
2) części sprawozdania
finansowego, tj. rachunku zysków i
strat oraz bilansu, a jeżeli podlega
ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z
opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz
zobowiązania i
należności - za okres nie dłuższy niż
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres;
3) informacji banku lub Spółdzielczej
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej,
w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W celu wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu opisanych wg art.
22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
1) opłaconej polisy, a w przypadku
jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca
jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem
zamówienia,
2) części sprawozdania
finansowego, tj. rachunku zysków i
strat oraz bilansu, a jeżeli podlega
ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z częściową
opinią o badanym sprawozdaniu
dotyczącą rachunku zysków i
strat oraz bilansu, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz
zobowiązania i należności - za okres
nie dłuższy niż ostatnie trzy lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten
okres
3) informacji banku lub S,półdzielczej
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej,
w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
W zakresie warunków wskazanych
w art. 22 ust.1 Ustawy Zamawiający
wymaga w szczególności, aby
Wykonawca wykazał, iż:
1) posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie w zakresie

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
W zakresie warunków wskazanych
w art. 22 ust.1 Ustawy Zamawiający
wymaga w szczególności, aby
Wykonawca wykazał, iż:
1) posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie w zakresie
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wykonania robót budowlanych
wykonania robót budowlanych
odpowiadających robotom
odpowiadających robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot budowlanym stanowiącym przedmiot
Zamówienia tj. wykonał w okresie
Zamówienia tj. wykonał w okresie
pięciu ostatnich lat przed upływem pięciu ostatnich lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie
- w tym okresie
a) co najmniej dwa obiekty
a) co najmniej dwa obiekty
użyteczności publicznej zaliczonej użyteczności publicznej zaliczonej
do klas 1211, 1220, 1261 lub 1262 do klas 1211, 1220, 1261 lub 1262
według Polskiej Klasyfikacji
według Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych stanowiącej Obiektów Budowlanych stanowiącej
załącznik do Rozporządzenia Rady załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30.12.1999
Ministrów z dnia 30.12.1999
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB)
Obiektów Budowlanych (PKOB)
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn.
zm.), przy czym jeden o wartości
zm.), przy czym jeden o wartości
zamówienia nie mniejszej niż 40 000 zamówienia nie mniejszej niż 40 000
000,00 PLN brutto i
000,00 PLN brutto i
b) salę widowiskową na co najmniej b) salę widowiskową na co najmniej
250 miejsc lub przedstawi pisemne 250 miejsc lub przedstawi pisemne
zobowiązania innych podmiotów
zobowiązania innych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji ww.
do oddania mu do dyspozycji ww.
wiedzy i doświadczenia,
wiedzy i doświadczenia,
2) dysponuje osobami zdolnymi
2) dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia, które
do wykonania Zamówienia, które
będą uczestniczyć w realizacji
będą uczestniczyć w realizacji
Zamówienia, posiadającymi
Zamówienia, posiadającymi
wskazane poniżej kwalifikacje i
wskazane poniżej kwalifikacje i
uprawnienia lub przedstawi pisemne uprawnienia lub przedstawi pisemne
zobowiązania innych podmiotów
zobowiązania innych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
do oddania mu do dyspozycji
osób zdolnych do wykonywania
osób zdolnych do wykonywania
Zamówienia na okres korzystania z Zamówienia na okres korzystania z
nich przy wykonaniu Zamówienia,
nich przy wykonaniu Zamówienia,
posiadających wskazane poniżej
posiadających wskazane poniżej
niezbędne kwalifikacje i uprawnienia niezbędne kwalifikacje i uprawnienia
tj.:
tj.:
a) Kierownik zespołu (Przedstawiciel a) Kierownik zespołu (Przedstawiciel
Wykonawcy) posiadający:
Wykonawcy) posiadający:
— wykształcenie wyższe techniczne, - wykształcenie wyższe techniczne;
— doświadczenie zawodowe w
- doświadczenie zawodowe w
budownictwie na stanowiskach
budownictwie na stanowiskach
kierowniczych - minimum 5 lat,
kierowniczych - minimum 5 lat;
— doświadczenie w pełnieniu
- doświadczenie w pełnieniu funkcji
funkcji Kierownika Zespołu/
Kierownika Zespołu/ Przedstawiciela
Przedstawiciela Wykonawcy (lub
Wykonawcy (lub równoważne
równoważne stanowisko) polegającej stanowisko) polegającej na
na kierowaniu realizacją minimum
kierowaniu realizacją minimum
jednej inwestycji polegającej na
jednej inwestycji polegającej na
budowie obiektu zaliczanego do klas budowie obiektu zaliczanego do klas
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1211, 1220, 1261 lub 1262 według 1211, 1220, 1261 lub 1262 według
PKOB.
PKOB;
b) Kierownik Budowy posiadający: b) Kierownik Budowy posiadający:
— wykształcenie wyższe techniczne, - wykształcenie wyższe techniczne;
— odpowiednie do pełnionej funkcji - odpowiednie do pełnionej funkcji
uprawnienia do kierowania robotami uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im
ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
wcześniej obowiązujących
przepisów,
przepisów;
— przynależność do właściwej
- 8 lat stażu pracy zawodowej w
Okręgowej Izby Inżynierów
budownictwie, w tym minimum 5 lat
Budownictwa,
jako kierownik budowy;
— 8 lat stażu pracy zawodowej w
- doświadczenie w pełnieniu funkcji
budownictwie, w tym minimum 5 lat kierownika budowy dla co najmniej
jako kierownik budowy,
jednej inwestycji polegającej na
— doświadczenie w pełnieniu funkcji budowie obiektu zaliczanego do klas
kierownika budowy dla co najmniej 1211, 1220, 1261 lub 1262 według
jednej inwestycji polegającej na
PKOB;
budowie obiektu zaliczanego do klas c) Kierownik robót sanitarnych
1211, 1220, 1261 lub 1262 według posiadający:
PKOB.
- odpowiednie do pełnionej funkcji
c) Kierownik robót sanitarnych
uprawnienia do kierowania robotami
posiadający:
budowlanymi w specjalności
— odpowiednie do pełnionej funkcji instalacyjnej, w zakresie sieci,
uprawnienia do kierowania robotami instalacji i urządzeń cieplnych,
budowlanymi w specjalności
wentylacyjnych, gazowych,
instalacyjnej, w zakresie sieci,
wodociągowych i kanalizacyjnych
instalacji i urządzeń cieplnych,
bez ograniczeń lub odpowiadające
wentylacyjnych, gazowych,
im ważne uprawnienia budowlane,
wodociągowych i kanalizacyjnych
które zostały wydane na podstawie
bez ograniczeń lub odpowiadające wcześniej obowiązujących
im ważne uprawnienia budowlane, przepisów;
które zostały wydane na podstawie - 6 lat stażu pracy zawodowej w
wcześniej obowiązujących
budownictwie, w tym minimum 4 lata
przepisów,
jako kierownik robót sanitarnych lub
— przynależność do właściwej
kierownik budowy;
Okręgowej Izby Inżynierów
- doświadczenie w pełnieniu funkcji
Budownictwa,
kierownika robót sanitarnych
— 6 lat stażu pracy zawodowej w
dla co najmniej jednej inwestycji
budownictwie, w tym minimum 4 lata polegającej na budowie obiektu
jako kierownik robót sanitarnych lub zaliczanego do klas 1211, 1220,
kierownik budowy,
1261 lub 1262 według PKOB;
— doświadczenie w pełnieniu
d) Kierownik robót elektrycznych
funkcji kierownika robót sanitarnych posiadający:
dla co najmniej jednej inwestycji
- odpowiednie do pełnionej funkcji
polegającej na budowie obiektu
uprawnienia do kierowania robotami
zaliczanego do klas 1211, 1220,
budowlanymi w specjalności sieci,
1261 lub 1262 według PKOB.
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie
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d) Kierownik robót elektrycznych
posiadający:
— odpowiednie do pełnionej funkcji
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów,
— przynależność do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
— 6 lat stażu pracy zawodowej w
budownictwie, w tym minimum 4 lata
jako kierownik robót elektrycznych
lub kierownik budowy,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót elektrycznych
dla co najmniej jednej inwestycji
polegającej na budowie obiektu
zaliczanego do klas 1211, 1220,
1261 lub 1262 według PKOB.
e) Kierownik robót
telekomunikacyjnych posiadający:
— odpowiednie do pełnionej funkcji
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń
(zakres uprawnień winien
obejmować: telekomunikację
przewodową wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz telekomunikację
radiową) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów,
— przynależność do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
— 6 lat stażu pracy zawodowej
w budownictwie, w tym minimum
4 lata jako kierownik robót
telekomunikacyjnych lub kierownik
budowy.

wcześniej obowiązujących
przepisów;
- 6 lat stażu pracy zawodowej w
budownictwie, w tym minimum 4 lata
jako kierownik robót elektrycznych
lub kierownik budowy;
- doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót elektrycznych
dla co najmniej jednej inwestycji
polegającej na budowie obiektu
zaliczanego do klas 1211, 1220,
1261 lub 1262 według PKOB;
e) Kierownik robót
telekomunikacyjnych posiadający:
- odpowiednie do pełnionej funkcji
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń
(zakres uprawnień winien
obejmować: telekomunikację
przewodową wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz telekomunikację
radiową) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów;
- 6 lat stażu pracy zawodowej w
budownictwie, w tym minimum
4 lata jako kierownik robót
telekomunikacyjnych lub kierownik
budowy.
W odniesieniami do warunku
opisanego w pkt. 2 Zamawiający
wskazuje, co następuje:
1) Zamawiający zakłada, że podany
wyżej skład osobowy nie wyczerpuje
wymagań dla rzetelnego wypełnienia
przez Wykonawcę jego zobowiązań
wynikających z Umowy i winien być
traktowany jako minimalne warunki
żądane przez Zamawiającego,
2) posiadane przez w/w osoby
uprawnienia w wymaganym
zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ
powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1624 z późn. zm. oraz aktualnym
obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r nr
83., poz. 578) lub takie, które zostały

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

11 / 18

wydane na podstawie wcześniej
W odniesieniami do warunku
opisanego w pkt. 2 Zamawiający
obowiązujących przepisów;
wskazuje, co następuje:
3) stosownie do art. 12 ust. 7
1) Zamawiający zakłada, że podany ustawy – Prawo budowlane,
wyżej skład osobowy nie wyczerpuje podstawę do wykonywania
wymagań dla rzetelnego wypełnienia samodzielnych funkcji technicznych
przez Wykonawcę jego zobowiązań w budownictwie stanowi m.in.
wynikających z Umowy i winien być wpis na listę członków właściwej
traktowany jako minimalne warunki izby samorządu zawodowego,
żądane przez Zamawiającego,
potwierdzony zaświadczeniem
2) posiadane przez w/w osoby
wydanym przez tę izbę. Zgodnie z
uprawnienia w wymaganym
art. 12 a) ww. ustawy, samodzielne
zakresie, stosownie do wymagań
funkcje techniczne w budownictwie
określonych w ogłoszeniu i SIWZ
mogą również wykonywać osoby,
powinny być zgodne z ustawą z dnia których odpowiednie kwalifikacje
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
zawodowe zostały uznane na
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
zasadach określonych w przepisach
1624 z późn. zm. oraz aktualnym
odrębnych,
obowiązującym rozporządzeniem
4) jeżeli Wykonawca dysponuje
Ministra Transportu i Budownictwa osobą posiadającą uprawnienia
z dnia 28.4.2006r. w sprawie
wskazane w SIWZ, która ma miejsce
samodzielnych funkcji technicznych zamieszkania poza terytorium
w budownictwie (Dz. U. z 2006r nr Rzeczypospolitej Polskiej, musi
83., poz. 578),
wykazać, że osoba ta legitymuje
3) stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy się kwalifikacjami odpowiadającymi
– Prawo budowlane, podstawę
wymaganym uprawnieniom w kraju
do wykonywania samodzielnych
zamieszkania, jeśli takie w tym
funkcji technicznych w budownictwie kraju obowiązują z uwzględnieniem
stanowi m.in. wpis na listę członków prawa do wykonywania określonych
właściwej
zawodów regulowanych lub
izby samorządu zawodowego,
określonych działalności, jeżeli
potwierdzony zaświadczeniem
te kwalifikacje zostały uznane
wydanym przez tę izbę. zgodnie z
na zasadach przewidzianych w
art. 12 a ww. ustawy, samodzielne ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
funkcje techniczne w budownictwie zasadach uznawania kwalifikacji
mogą również wykonywać osoby,
zawodowych nabytych w państwach
których odpowiednie kwalifikacje
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
zawodowe zostały uznane na
U. Nr 63, poz. 394).
zasadach określonych w przepisach 5) Zamawiający dopuszcza zgodnie
odrębnych,
z zapisami art. 20a Ustawy z dnia
4) jeżeli Wykonawca dysponuje
15 grudnia 2000 r. o samorządach
osobą posiadającą uprawnienia
zawodowych architektów, inżynierów
wskazane w SIWZ, która ma miejsce budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
zamieszkania poza terytorium
z 2001 r., nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
Rzeczypospolitej Polskiej, musi
uprawnienia do „świadczenia usług
wykazać, że osoba ta legitymuje
transgranicznych” dla potencjału
się kwalifikacjami odpowiadającymi kadrowego wymienionego w pkt.
wymaganym uprawnieniom w kraju 9.1.2. ppkt b – e SIWZ. Zamawiający
wskazuje, iż obywatel państwa
członkowskiego, posiadający
kwalifikacje zawodowe architekta,
inżyniera budownictwa lub urbanisty,
który prowadzi zgodnie z prawem
działalność w zakresie tego zawodu
w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim ma prawo
do tymczasowego i okazjonalnego
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wykonywania zawodu na terytorium
zamieszkania, jeśli takie w tym
kraju obowiązują z uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polskiej, bez
prawa do wykonywania określonych konieczności uznawania kwalifikacji
zawodów regulowanych lub
zawodowych, z zastrzeżeniem
określonych działalności, jeżeli
wymogów określonych w ust. 2-11
te kwalifikacje zostały uznane na
ww. przepisu. W takiej sytuacji,
zasadach przewidzianych
osoby wskazane w powyższym
w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o
przepisie, nie są zobowiązane do
zasadach uznawania kwalifikacji
przeprowadzenia procedury uznania
zawodowych nabytych w państwach kwalifikacji zawodowych w trybie
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. przewidzianym w art. 33a wyżej
U. Nr 63, poz. 394).
wskazanej ustawy. Wykonawca
5) Zamawiający dopuszcza zgodnie zobowiązany jest dostarczyć
z zapisami art. 20a Ustawy z dnia
najpóźniej w dniu podpisania
15.12.2000 r. o samorządach
Umowy tymczasowy wpis na listę
zawodowych architektów, inżynierów członków właściwej izby samorządu
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. zawodowego, zgodnie z art. 20a ust.
z 2001 r., nr 5 poz. 42 z późn. zm.) 6 powołanej ustawy.
uprawnienia do „świadczenia usług 6) dokumenty, o których mowa w
transgranicznych” dla potencjału
pkt. 2, 3 i 4 Wykonawca winien
kadrowego wymienionego w 2, ppkt dostarczyć najpóźniej w dniu
b – e Zamawiający wskazuje, iż
podpisania Umowy.
obywatel państwa członkowskiego,
posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta, inżyniera budownictwa
lub urbanisty, który prowadzi
zgodnie z prawem działalność w
zakresie tego zawodu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim ma prawo do
tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, bez
konieczności uznawania kwalifikacji
zawodowych, z zastrzeżeniem
wymogów określonych w ust. 2-11
ww. przepisu. W takiej sytuacji,
osoby wskazane w powyższym
przepisie, nie są obowiązane do
przeprowadzenia procedury
uznania kwalifikacji zawodowych
w trycie przewidzianym w art.
33a wyżej wskazanej ustawy. W
celu potwierdzenia spełnienia
uznania wykonywania określonej
działalności w charakterze „usługi
transgranicznej” Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w
załączniku nr 5 do SIWZ (kolumna
5) – Wykaz osób zdolnych do
wykonania zamówienia m.in.
tymczasowy wpis na listę członków
właściwej izby samorządu
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zawodowego (nr i data ważności
zaświadczenia), zgodnie z art. 20a
ust. 6 powołanej ustawy.
6) dokumenty, o których mowa w
pkt. 3, 4 i 5 Wykonawca winien
dostarczyć najpóźniej w dniu
podpisania Umowy.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.4.2) Składanie odwołań

Zamiast:

Powinno być:

Obowiązki Wykonawców w toku
1. Środki ochrony prawnej
wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także
określone są w Dziale VI Ustawy z innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
dnia
miał interes w uzyskaniu Zamówienia
29.01.2004 r. Prawo Zamówień
oraz poniósł lub może ponieść
Publicznych.
szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy.
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.
Prawa i obowiązki Wykonawców w
toku wnoszenia środków ochrony
prawnej określone są w Dziale VI
Ustawy.
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,
zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej,
zwanej dalej również „Izbą” w
formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. 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
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się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust.
2 ustawy pzp..
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 Ustawy, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
7. 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.
8. W przypadku wniesienia
odwołania wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
9. W przypadku wniesienia
odwołania Zamawiający nie
może zawrzeć Umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą wyroku lub
postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych
dalej „orzeczeniem".
10. Zamawiający, nie później niż
na 7 dni przed upływem ważności
wadium, wzywa Wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia
ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny
do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia Umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie
kieruje się jedynie do Wykonawcy,
którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą.
11. Zamawiający przesyła
niezwłocznie, nie później
niż w terminie 2 dni od dnia
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otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o
Zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków
Zamówienia, zamieszcza
ją na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone
ogłoszenie o Zamówieniu lub
jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę,
do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza
się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili
do postępowania odwoławczego,
stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes
w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
14. Zamawiający lub odwołujący
może zgłosić opozycję przeciw
przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca
nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję.
Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Izba może wydać
na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
15. Zamawiający może wnieść
odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź
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na odwołanie wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu.
16.Odwołanie podlega rozpoznaniu,
jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
17. Wpis uiszcza się najpóźniej do
dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
18. Krajowa Izba Odwoławcza
rozpoznaje odwołanie w terminie
15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby. Prezes Izby może
zarządzić łączne rozpoznanie
odwołań przez Izbę, jeżeli zostały
one złożone w tym samym
postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub dotyczą takich
samych czynności zamawiającego.
19. Na orzeczenie Izby stronom
oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
20. W postępowaniu toczącym się
wskutek wniesienia skargi stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią
inaczej.
21. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
22. Skargę wnosi się 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 publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
23. Sąd rozpoznaje sprawę
niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpływu skargi do sądu.
24. Zgodnie z art. 198g Ustawy od
wyroku sądu lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie
nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa
Urzędu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
11/12/2012 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
19/12/2012 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Powinno być:
19/12/2012 Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
11/12/2012 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-163485
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