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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346913-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Urządzenia medyczne
2019/S 141-346913

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31
Bochnia
32-700
Polska
Tel.:  +48 146153233
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl 
Faks:  +48 146153234
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-bochnia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II
Numer referencyjny: DZ-271-1-33/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
www.szpital-bochnia.pl
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” – część II w ramach zadania inwestycyjnego
Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni realizowanego w
ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” nr
POIS.09.01.00-00-0176/17, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020
Przedmiot zamówienia został podzielony według następujących pakietów
Pakiet nr 1 - Respirator stacjonarny
Pakiet nr 2 - Pompy infuzyjne
Pakiet nr 3 - Aparat do mechanicznego uciskania klatki
Pakiet nr 4 - Centralna stacja monitorująca, monitory funkcji życiowych
Pakiet nr 5 - Defibrylator

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - Respirator stacjonarny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
44611200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty
Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Respirator stacjonarny szt. 5
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany został w Formularzu
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie
integralną część formularza ofertowego, zamieszczony na stronie http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-
konkursy/zamowienia-publiczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
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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:
Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr
POIS.09.01.00-00-0176/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów
składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi
odpowiednio:
Pakiet nr 1 - Respirator stacjonarny 6 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - Pompy infuzyjne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33194110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty
Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Pompy infuzyjne szt. 2
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany został w Formularzu
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie
integralną część formularza ofertowego, zamieszczony na stronie http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-
konkursy/zamowienia-publiczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
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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:
Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr
POIS.09.01.00-00-0176/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów
składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi
odpowiednio:
Pakiet nr 2 - Pompy infuzyjne 130,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - Aparat do mechanicznego uciskania klatki piersiowej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33172200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty
Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat do mechanicznego uciskania klatki piersiowej szt. 2
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany został w Formularzu
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie
integralną część formularza ofertowego, zamieszczony na stronie http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-
konkursy/zamowienia-publiczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
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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:
Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr
POIS.09.01.00-00-0176/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów
składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi
odpowiednio:
Pakiet nr 3 - Aparat do mechanicznego uciskania klatki piersiowej - 2 800,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 - Centralna stacja monitorująca, monitory funkcji życiowych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33195200
33195100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty
Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Centralna stacja monitorująca szt. 1, monitory funkcji życiowych szt. 15
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany został w Formularzu
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie
integralną część formularza ofertowego, zamieszczony na stronie http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-
konkursy/zamowienia-publiczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
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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:
Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr
POIS.09.01.00-00-0176/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów
składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi
odpowiednio:
Pakiet nr 4 - Centralna stacja monitorująca, monitory funkcji życiowych - 4 810,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - Defibrylator
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty
Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Defibrylator szt. 5
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu zamówienia opisany został w Formularzu
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie
integralną część formularza ofertowego, zamieszczony na stronie http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-
konkursy/zamowienia-publiczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne
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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:
Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr
POIS.09.01.00-00-0176/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wymaganej dla poszczególnych pakietów
składanej oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych pakietów wadium wynosi
odpowiednio:
Pakiet nr 5 - Defibrylator 7 000,00 PLN

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane
zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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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: 26/08/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 9, Pawilon A
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Otwarcie ofert jest jawne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty orazinnych
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę sporządza się z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf, xls i podpisuje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, (ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku) w postaci
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) formularz Szczegółowa oferta cenowa – Specyfikacja techniczna sporządzony odpowiednio wg załącznika
nr 1A do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który stanowi
jednocześnie integralną część formularza ofertowego. Formularz nie podlegający uzupełnieniu. (Zamawiający
prosi o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej) Formularz
winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
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3) oświadczenia wymienione w pkt. III.3) SIWZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy dołączyć do
oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
4) dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które Wykonawca
powinien złożyć zgodnie z pkt III.7 i V.5 SIWZ.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy
Pzp,
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zawarty
jest w pkt III.4) SIWZ wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
zawarty jest w pkt III.6) SIWZ
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Przedmiot odwołania
1) Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie - 10 dni
2) Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie - 15 dni

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3) Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień
Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień
SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni
4) Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby,
bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019
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