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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362487-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2018/S 158-362487
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Łuczejko
E-mail: pluczejko@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 następującym adresem:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza Radeckiego
ul. M.Curie Sklodowskiej 58
Wrocław
50-369
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Łuczejko
E-mail: pluczejko@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza Radeckiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58
WROCŁAW
50-369
Polska
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E-mail: pluczejko@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbió...
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-188/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów
oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym tj. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Przylądek Nadziei).
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu im. Jana Mikulicza Radeckiego; Klinika Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Przylądek Nadziei)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów
oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym tj. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Przylądek Nadziei). 1 zadanie

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
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wspólny Słownik Zamówień CPV
90910000-9-Usługi sprzątania; 90900000-6-Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90600000-3-Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane.

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:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną kwotę 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych)
b) zdolności zawodowej
Za spełnienie wymogu zamawiający uzna posiadanie:
Kierownika obiektu z wykształceniem wyższym medycznym lub wyższym wykształceniem bezpośrednio
związanym z pracą w ochronie zdrowia, znający specyfikę pracy w szpitalu, który będzie odpowiedzialny za
koordynację świadczenia usług.
Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści załączonego do oferty wykazu osób –
Załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedstawionych kopii dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
c) zdolności technicznej,
1) Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznych Zamawiający uzna wykonanie,
A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, przez Wykonawcę co najmniej jednej usługi kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania
czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem (czynności pomocnicze przy pacjencie), która powinna spełniać następujące warunki:
a) świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie,
2

b) wykonywanej na min. 3 500 m powierzchni wewnętrznej (metraż powierzchni w szpitalu),
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c) w obiekcie szpitalnym, świadczącym całodobowo opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek szpitalnych nie
mniejszej niż. 50.
2) Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznych Zamawiający uzna wykonanie,
A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, przez Wykonawcę co najmniej jednej usługi kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania
czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem (czynności pomocnicze przy pacjencie), która powinna spełniać następujące warunki:
a) świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie,
2

wykonywanej na min. 3 500 m powierzchni wewnętrznej (metraż powierzchni w szpitalu),w obiekcie
szpitalnym, świadczącym całodobowo opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek szpitalnych nie mniejszej niż. 50.
b) usługi wykonywanej w oddziale o podobnej specyfice, tj. w zakresie transplantacji szpiku.
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego w pkt. V 1.2)a).
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy przedstawić w formie oryginału wg Załącznika nr 6
do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną kwotę 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego w pkt. V 1.2)a). 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 zł)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznych Zamawiający uzna wykonanie,
A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, przez Wykonawcę co najmniej 1 usługi kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania
czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem (czynności pomocnicze przy pacjencie), która powinna spełniać następujące warunki:
a) świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie,
2

b) wykonywanej na min. 3 500 m powierzchni wewnętrznej (metraż powierzchni w szpitalu),
c) w obiekcie szpitalnym, świadczącym całodobowo opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek szpitalnych nie
mniejszej niż. 50.
2) Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznych Zamawiający uzna wykonanie,
A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
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okresie, przez Wykonawcę co najmniej jednej usługi kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania
czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem (czynności pomocnicze przy pacjencie), która powinna spełniać następujące warunki:
a) świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie,
2

b) wykonywanej na min. 3 500 m powierzchni wewnętrznej (metraż powierzchni w szpitalu),
c) w obiekcie szpitalnym, świadczącym całodobowo opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek szpitalnych nie
mniejszej niż. 50.
d) usługi wykonywanej w oddziale o podobnej specyfice, tj. w zakresie transplantacji szpiku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy przedstawić w formie oryginału wg Załącznika nr 6
do SIWZ.
a) Wykazu usług: kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
szpitalnych oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (czynności
pomocnicze przy pacjencie), która powinna spełniać następujące warunki: świadczenie usługi przez co najmniej
2

12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie, wykonywanej na min. 3 500 m powierzchni
wewnętrznej (metraż powierzchni w szpitalu),
b) w obiekcie szpitalnym, świadczącym całodobowo opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek szpitalnych nie
mniejszej niż. 50.
a) Wykazu usług: kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
szpitalnych oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (czynności
pomocnicze przy pacjencie), która powinna spełniać następujące warunki: świadczenie usługi przez co najmniej
2

12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie, wykonywanej na min. 3 500 m powierzchni
wewnętrznej (metraż powierzchni w szpitalu), w obiekcie szpitalnym, świadczącym całodobowo opiekę nad
pacjentem, o ilości łóżek szpitalnych nie mniejszej niż 50, usługi wykonywanej w oddziale o podobnej specyfice,
tj. w zakresie transplantacji szpiku.
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznika nr 5 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w Załączniku nr 4 - wzór umowy

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
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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: 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: 28/09/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 28/09/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58; 50-369 Wrocław, pokój nr 15, POLSKA.

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:
5. Nadzwyczajna zmiana umowy nastąpić może w przypadkach: a) gwałtownej dekoniunktury, b) ograniczenia
dostępności surowców. Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem
stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
7. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie 36 miesięcy, Zamawiający może przedłużyć okres
realizacji umowy do czasu wyczerpania wartości umowy i wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownego
aneksu, na żądanie Zamawiającego.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: a) zmniejszenia
powierzchni do sprzątania objętych umową, b) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
9. Zamawiający przewiduje zmiany powierzchni, funkcjonalności i przeznaczenia pomieszczeń.
10. 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych, tj. zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust.
1.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 7.Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy
zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
18.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
18.3 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 18.1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.
18.3.1 Odwołanie:
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1) 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 Pzp.
2) 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.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
4) 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 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej Zamawiającego.
6) Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione 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.
18.3.2 Skarga do sądu:1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296 z
późn. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.3) Skargę wnosi się
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
6) Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2018
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