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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak
Tel.: +48 717331140
E-mail: ajurczak@usk.wroc.pl
Faks: +48 717331149
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.usk.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu leczenie chorób układu
krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i
terapii w USK
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-33/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu leczenie chorób układu
krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i
terapii w USK:
a) pakiet nr 1 – dostawa aparatu USG z głowicami,
b) pakiet nr 2 – dostawa aparatury medycznej do rejestrowania holterowskiego i
prób wysiłkowych,
c) pakiet nr 3 – dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych,
d) pakiet nr 4 – dostawa aparatu RTG z ramieniem C,
e) pakiet nr 5 – dostawa kardiomonitorów,
f) pakiet nr 6 – dostawa rejestratorów holterowskich,
g) pakiet nr 7 – dostawa respiratora transportowego,
h) pakiet nr 8 – dostawa respiratorów stacjonarnych,
i) pakiet nr 9 – dostawa głowicy przezprzełykowej.

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 – dostawa aparatu USG z głowicami
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatu USG z głowicami. Szczegółowy opis zamówienia stanowią
formularze cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – dostawa aparatury medycznej do rejestrowania holterowskiego i
prób wysiłkowych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatury medycznej do rejestrowania holterowskiego i prób
wysiłkowych. Szczegółowy opis zamówienia stanowią formularze cenowe wraz z
wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych. Szczegółowy opis
zamówienia stanowią formularze cenowe wraz z wykazem parametrów
wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – dostawa aparatu RTG z ramieniem C
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C. Szczegółowy opis zamówienia stanowią
formularze cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 – dostawa kardiomonitorów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa kardiomonitorów. Szczegółowy opis zamówienia stanowią formularze
cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 – dostawa rejestratorów holterowskich
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa rejestratorów holterowskich. Szczegółowy opis zamówienia stanowią
formularze cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 – dostawa respiratora transportowego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa respiratora transportowego. Szczegółowy opis zamówienia stanowią
formularze cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 – dostawa respiratorów stacjonarnych
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Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa respiratorów stacjonarnych. Szczegółowy opis zamówienia stanowią
formularze cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 – dostawa głowicy przezprzełykowej
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa głowicy przezprzełykowej. Szczegółowy opis zamówienia stanowią
formularze cenowe wraz z wykazem parametrów wymagalnych (Rozdział V SIWZ).

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
Koniec: 29/06/2018
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Rozdział V SIWZ). Formularz
oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://www.uzp.gov.pl;
www.spsk1.com.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
/espd/filter?lang=pl
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców
oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Rozdział V SIWZ). Formularz
oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://www.uzp.gov.pl;
www.spsk1.com.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
/espd/filter?lang=pl
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców
oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi Rozdział V SIWZ). Formularz
oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://www.uzp.gov.pl;
www.spsk1.com.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

/espd/filter?lang=pl
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców
oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (Rozdział III
SIWZ) zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach zawartych we wzorze
umowy i przewidziane w Ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

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: 26/03/2018
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
Lokalizacja: 50-369 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 58, Dział
Zamówień Publicznych, pokój nr 19.

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:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą.
Wymagania dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale I Instrukcji dla Wykonawcy,
w pkt VIII SIWZ.
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2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu zawarte są w punkcie VI. 1-4 Rozdziału I „Instrukcja dla
Wykonawcy” SIWZ.
4. 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 oraz inne dokument zawarte są w
punkcie VI.5 Rozdziału I „Instrukcja dla Wykonawcy” SIWZ.
5. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w
złożonych ofertach zawarte są w punkcie X Rozdziału I „Instrukcja dla Wykonawcy”
SIWZ.
6. Oświadczenia, jakie Wykonawcy składają po otwarciu ofert, samodzielnie
zawarte są w punkcie VI.6 Rozdziału I „Instrukcja dla Wykonawcy” SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2 cyt. ust. Pzp.
4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający
powtórzy czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
5. Odwołanie wnosi się:
a) 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 cyt. ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) 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;
c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.a) i pkt. 5.b) wnosi się w
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terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2018
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