
Dz.U./S S227
24/11/2018
518966-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 10

24/11/2018 S227
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518966-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Staszów: Urządzenia medyczne
2018/S 227-518966

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11 Listopada 78
Staszów
28-200
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Szeląg
Tel.:  +48 158648504
E-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl 
Faks:  +48 158646876
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalstaszow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny: DZPiZ-380-26/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl
www.szpitalstaszow.pl
www.szpitalstaszow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu nr
POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju
systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
4. Szczegółowy opis urządzeń, parametry techniczne wraz z innymi szczegółowymi warunkami dotyczącymi
realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są w załącznikach numer 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie
określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
Wykonawcy.
6. Liczba pakietów / zadań – 5.

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:
Zadanie numer 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet numer 1
• Załącznik numer 1 - System do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.;
• Załącznik numer 2 - Videolaryngoskop – 1 szt.;
• Załącznik numer 3 - Urządzenie do detekcji krwawień mózgowych – 1 szt.

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: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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 nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem
rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie numer 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet numer 2
• Załącznik numer 1 - Fotel do pobierania krwi – 1 szt.;
• Załącznik numer 2 - Fotel ginekologiczny – 1 szt.;
• Załącznik numer 3 - Kozetka medyczna z rolką na podkład – 8 szt.;
• Załącznik numer 4 - Lampa laryngologiczna – 2 szt.;
• Załącznik numer 5 - Lampa operacyjna mobilna – 2 szt.;
• Załącznik numer 6 - Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.;
• Załącznik numer 7 - Lampa zabiegowa sufitowa / ścienna – 5 szt.;
• Załącznik numer 8 - Leżanka drewniana do EKG – 2 szt.;
• Załącznik numer 9 - Leżanka – 3 szt.;
• Załącznik numer 10 - Łóżko pacjenta elektryczne - 3 szt.;
• Załącznik numer 11 - Łóżko pacjenta hydrauliczne – 7 szt.;
• Załącznik numer 12 - Stół do badań niemowląt – 1 szt.;
• Załącznik numer 13 - Stół zabiegowy gipsowy – 1 szt.;
• Załącznik numer 14 - Stół zabiegowy mobilny – 2 szt.;
• Załącznik numer 15 - Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej – 4 szt.;
• Załącznik numer 16 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.;
• Załącznik numer 17 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.;
• Załącznik numer 18 - Wózek oddziałowy – 8 szt.;
• Załącznik numer 19 - Szafka przyłóżkowa – 11 szt.;
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• Załącznik numer 20 - Wózek kąpielowy – 1 szt.;
• Załącznik numer 21 - Wózek do brudnej bielizny – 1 szt.;
• Załącznik numer 22 - Wózek do przewożenia zwłok – 1 szt.

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: 42
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 nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem
rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie numer 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet numer 3
• Załącznik numer 1 - System centralnego monitorowania pacjenta – 1 szt., Kardiomonitory – 8 szt.;
• Załącznik numer 2 - Aparat do znieczulenia z wyposażeniem – 2 szt.;
• Załącznik numer 3 - Sprzęt endoskopowy – 1 komplet;
• Załącznik numer 4 - Ssak elektryczny – 4 szt.;
• Załącznik numer 5 - Respirator stacjonarny – 2 szt.;
• Załącznik numer 6 - Pompa strzykawkowa – 2 szt.;
• Załącznik numer 7 - Aparat EKG z wózkiem – 3 szt.;
• Załącznik numer 8 - Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.;
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• Załącznik numer 9 - Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 2 szt.;
• Załącznik numer 10 - Zestaw do szybkiego przetaczania leków – 4 szt.

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: 42
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 nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem
rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie numer 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet numer 4
• Załącznik numer 1 - Myjnia dezynfektor – 1 szt.

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: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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 nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem
rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie numer 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet numer 5
• Załącznik numer 1 - Zestaw narzędzi chirurgicznych – 1 komplet.

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: 42
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:
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Projekt nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem
rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek jako spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną
dostawę:
a) sprzętu medycznego o wartości min.: 100 000,00 PLN (słownie zł: sto tysięcy 00/100) – dotyczy zadania nr 1;
b) sprzętu medycznego o wartości min.: 400 000,00 PLN (słownie zł: czterysta tysięcy 00/100) – dotyczy
zadania nr 2;
c) sprzętu medycznego o wartości min.: 1 000 000,00 PLN (słownie zł: jeden milion 00/100) – dotyczy zadania
nr 3;
d) myjni - dezynfektora o wartości min.: 15 000,00 PLN (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100) – dotyczy zadania
nr 4;
e) Narzędzi chirurgicznych o wartości min.: 35 000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) –
dotyczy zadania nr 5.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku 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/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

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
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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: 28/12/2018
Czas lokalny: 08:00

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: 28/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Budynek Administracji SPZZOZ w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, 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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia wymagane na wezwanie zamawiającego od wykonawcy którego oferta została sklasyfikowana jako
najkorzystniejsza to:
a) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których



Dz.U./S S227
24/11/2018
518966-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 10

24/11/2018 S227
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 10

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Formularz oferty;
b) Formularz asortymentowo cenowy;
c) Wymagane parametry techniczne oferowanych przez Wykonawcę urządzeń;
d) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
e) Dowód wniesienia wadium;
f) pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik;
g) Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu;
h) informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp –
jeżeli Wykonawca zastrzega niektóre informacje w ofercie;
i) Zobowiązanie podmiotów trzecich – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 47 600,00 PLN, słownie zł: czterdzieści siedem
sześćset 00/100; w skład, którego wchodzą następujące części:
Pakiet numer 1: w wysokości: 3 200,00 PLN, słownie zł: trzy tysiące dwieście 00/100.
Pakiet numer 2: w wysokości: 13 000,00 PLN, słownie zł: trzynaście tysięcy 00/100.
Pakiet numer 3: w wysokości: 30 000,00 PLN, słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100.
Pakiet numer 4: w wysokości: 500,00 PLN, słownie zł: pięćset 00/100.
Pakiet numer 5: w wysokości: 900,00 PLN, słownie zł: dziewięćset 00/100.
Szczegółowe zapisy dotyczące wpłaty i zwrotu wadium przedstawione są w SIWZ i ustawie Prawo zamówień
publicznych.
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o przewidywanych
zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – nie dotyczy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 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 niniejszej ustawy.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. 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.
4.. Szczegółowe warunki dotyczące środków ochrony prawnej przedstawione są w art. 180–198 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018


