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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161132-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Zestawy medyczne
2016/S 090-161132
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Marzenna Dąbkiewicz
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739008
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618779517
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Kod NUTS PL415
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, jego ilości, wymagane parametry, zostały opisane szczegółowo w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji i jej integralną część. Asortyment został podzielony
odpowiednio na 16 pakietów (części).
Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie
wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy
personelowi medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu.
Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia. Niespełnienie wszystkich wymaganych warunków lub złożenie wzorów w sposób uniemożliwiający
ich przetestowanie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do Zamawiającego – do Magazynu Apteki Zakładowej
Szpitala transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę (dostawa loco zamawiający), na
własny koszt i ryzyko.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 726 739,44 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zestawy operacyjne i fartuchy jałowe dla chirurgii ogólnej
1)
Krótki opis
Zestawy operacyjne i fartuchy jałowe dla chirurgii ogólnej – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 439 079 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: Pakiet 2
1)
Krótki opis
Obłożenia jednorazowe dla bloku operacyjnego – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 185 174 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet 3
1)
Krótki opis
Zestawy operacyjne i fartuchy jałowe – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym
złącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 145 456,20 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet 4
1)
Krótki opis
Obłożenia okulistyczne i organizator przewodów – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet 5
1)
Krótki opis
Obłożenia, serwety ortopedyczne – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 170 015 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet 6
1)
Krótki opis
Obłożenia dla urologii – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 160 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet 7
1)
Krótki opis
Obłożenia dla oddziału neurochirurgii – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 72 816 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet 8
1)
Krótki opis
Serweta jałowa do wycinków – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33141620, 33199000
3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 304 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet 9
1)
Krótki opis
Jednorazowe szczotki – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 230 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet 10
1)
Krótki opis
Jałowe pisaki – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 790 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet 11
1)
Krótki opis
Serweta na strzykawki – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 380 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet 12
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1)

Krótki opis
Zestaw do zakładania szwów – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 740 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet 13
1)
Krótki opis
Zestaw dla noworodka – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 640 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet 14
1)
Krótki opis
Zestaw do angiografii – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Pakiet 15
1)
Krótki opis
Zestawy sterylne dla bloku operacyjnego kardiochirurgii – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 395 000 PLN
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 16
Nazwa: Pakiet 16
1)
Krótki opis
Obłożenia foliowe na mikroskopy okulistyczne – dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 33199000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 655 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 8 530 PLN.
Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:
— pakiet 1: 2 195,
— pakiet 2: 925,
— pakiet 3: 727,
— pakiet 4: 404,
— pakiet 5: 850,
— pakiet 6: 505,
— pakiet 7: 364,
— pakiet 8: 2,
— pakiet 9: 81,
— pakiet 10: 9,
— pakiet 11: 22,
— pakiet 12: 38,
— pakiet 13: 13,
— pakiet 14: 172,
— pakiet 15: 1 970,
— pakiet 16: 253.
Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert; termin wniesienia wadium upływa 20.6.2016 o
godz. 9:00.
3. Wadium wnoszone może być w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Polski S.A., 70
1050 1520 1000 0022 1812 0877 z zaznaczeniem „Wadium w przetargu na dostawę obłożeń, zestawów
operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu”.
Na przelewie należy podać informację na które pakiety zostało wpłacone wadium.
5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert w osobnej kopercie/opakowaniu z adnotacją, o której mowa w pkt XVI.4. Poręczenie lub
gwarancja winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela oraz wyraźnie
wskazywać na wszystkie okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ust. 4a
oraz ust. 5 ustawy.
6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia, w
systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. 2) Aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia, w
systemie spełnia-nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz
oświadczenia i zaświadczenia, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne
i kompletne.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSM/DZP/381/3786/N/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.6.2016 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.6.2016 - 11:00
Miejscowość:
Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
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Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie:
1. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;
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 (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu;
4. 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 jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w pkt. XIII.5 SIWZ;
5. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy;
6. odwołanie 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;
7. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 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, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy;
8. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
Skarga do sądu:
1. na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2.skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego;
3. 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.
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się ustawie Prawo zamówień publicznych w
Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” art. 179 i następne.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.5.2016

11/05/2016
S90
http://ted.europa.eu/TED

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

11 / 11

