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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293445-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Pilchowice: Produkty farmaceutyczne
2015/S 160-293445

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
Punkt kontaktowy: Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
Osoba do kontaktów: Kazimierz Janicki
44-145 Pilchowice
POLSKA
Tel.:  +48 323319903
E-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
Faks:  +48 323319908
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital-pilchowice.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.propublico.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: tak
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
ul. Gliwicka 20
43-180 Orzesze
POLSKA
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca
Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293445-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:szpital@szpital-pilchowice.pl
http://www.szpital-pilchowice.pl
http://www.propublico.pl
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy leków dla szpitali w ramach współnego zamówienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
Kod NUTS PL,PL229

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
Zamówienie dotyczy dostaw leków. Zamówienie zostało podzielone na 11 zadań szczegółowe zestawienie,
asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku do SIWZ (Arkusz asortymentowo-cenowym).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

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:
Wartość szacunkowa zamówienia pow 207 000 EUR.

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
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawy antybiotyków
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw antybiotyków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651000

3) Wielkość lub zakres
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Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawy leków przeciwprątkowych
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leków przeciwprątkowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawy narkotyków
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw narkotyków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawy leków psychotropowych
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostawy leków psychotropowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawy leków różnych
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leków różnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Dostawy leku Pemetrexed
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leku Pemetrexed.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33652000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dostawy leku Vinorelbina
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leku Vinorelbina.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33652000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Dostawy leków onkologicznych pozostałych
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leków onkologicznych pozostałych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33652000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Dostawy leku Darbepoetin alfa
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leku Darbepoetin alfa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33652000

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Dostawy leku Nadroparin calcium
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw leku nadroparin calcium.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Dostawy płynów
1) Krótki opis

Zamówienie dotyczy dostaw płynów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33692500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy asortyment i ilości podano w załączniku Arkusz asortymentowo-cenowy, załączonym do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
— dla zadania częściowego nr 1: 3 080 PLN (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 2: 5 450 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 3: 550 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 4: 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 5: 4 630 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 6: 14 600 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćset 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 7: 2 880 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 8: 3 800 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 9: 2 670 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 10: 1 700 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 PLN),
— dla zadania częściowego nr 11: 2 660 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt 00/100 PLN).
W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie Wykonawca sumuje kwoty wadium
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniężnej;
b) gwarancji ubezpieczeniowej;
c) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych;
d) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;



Dz.U./S S160
20/08/2015
293445-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/10

20/08/2015 S160
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/10

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz. 1158 z późn. zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski SA Oddział w
Gliwicach 93 105012851000002209228978; dowód wnienisienia wadium należy dołączyć do oferty.
pozostałe wymagania odnośnie składania i zwrotu wadium znaduja się w pkt 10 SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Środki własne, Wykonawca podpisuje umowę z każdym Zamawiających wymienionym w załaczniku A
oddzielnie.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), zgodnie z art.
23 ustawy z 29.1.2014 (tekst jedn. 29.8.2013 poz 907 ze zmianami zwanej dalej Pzp.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Wykonawca do oferty winien dołączyć:
1. Dla Wykonawców oferujących produkty lecznicze wymóg złożenia koncesji na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy
z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. z 27.2.2008 Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271 ze zm.), zezwolenia na obrót
produktami leczniczymi na terenie RP; w przypadku zadania nr 3 i 4 również aktualne zezwolenie na obrót
środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi wydane przez GIF.
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnik urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS i KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór druku oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
6. aktualnego odpisu 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 do składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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9. zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (grupa kapitałowa);
10. jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument potwierdzający,
że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dokument
potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek
będzie spełniony Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wartość polisy w wysokości co najmniej:
— zadanie nr 1 – 110 000 PLN,
— zadanie nr 2 – 196 000 PLN,
— zadanie nr 3 – 20 000 PLN,
— zadanie nr 4 – 10 000 PLN,
— zadanie nr 5 – 166 000 PLN,
— zadanie nr 6 – 527 000 PLN,
— zadanie nr 7 – 104 000 PLN,
— zadanie nr 8 – 140 000 PLN,
— zadanie nr 9 – 97 000 PLN,
— zadanie nr 10 – 62 000 PLN,
— zadanie nr 11 – 96 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie należy zsumować poszczególne
wartości.
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest bezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści
załączonych
dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonanie przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zadania o wartości co
najmniej:
— zadanie nr 1 – 110 000 PLN,
— zadanie nr 2 – 196 000 PLN,
— zadanie nr 3 – 20 000 PLN,
— zadanie nr 4 – 10 000 PLN,
— zadanie nr 5 – 166 000 PLN,
— zadanie nr 6 – 527 000 PLN,
— zadanie nr 7 – 104 000 PLN,
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— zadanie nr 8 – 140 000 PLN,
— zadanie nr 9 – 97 000 PLN,
— zadanie nr 10 – 62 000 PLN,
— zadanie nr 11 – 96 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie należy zsumować poszczególne
wartości.

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

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 poniżej
1. Cena. Waga 99
2. Termin wykonania (dostawy). Waga 1

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:
03/ZP/2015/ZG

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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
28.9.2015 - 10:00

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: 28.9.2015 - 10:30
Miejscowość:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
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Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, faksem lub elektronicznie, przy czym przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania, lub jednej ze
wskazanych wyżej form porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają
lub mieli interes w uzyskaniu Zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą, przysługują środki
ochrony prawnej – dział VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.).
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
Postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art.
182 ust. 1, art. 182 ust. 2, art. 182 ust. 3 lub art. 182 ust. 4 Ustawy. 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.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.8.2015

http://uzp.gov.pl

