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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
Tel.:  +48 858142451
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +48 858142482
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach”
Numer referencyjny: ZP/16/2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do: Poradni diabetologicznej/Pokój
edukacyjny, Gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej, Poradni endokrynologicznej z pokojem
koordynatora, Poradni neurologicznej/nefrologicznej, Poradni okulistycznej, Poradni laryngologicznej/
dermatologicznej, Gabinetu zabiegowego, POZ oraz Zespołu rehabilitacji domowej na potrzeby SP ZOZ w
Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia
(zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy oraz zał. nr 3.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

mailto:przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
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z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 9, stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na oferowany przez niego przedmiot
zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 712 623.89 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
tablice do oceny ostrości wzroku
kaseta szkieł okularowych
oprawki okularowe próbne
lampa szczelinowa
oftalmoskop bezpośredni
tablice Ishihary
trójlustro Goldmanna
perymetr statyczny ze stolikiem oraz zestawem komputerowym
autorefraktokeratometr
stolik elektryczny
zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych
aparat OCT ze stolikiem i zestawem komputerowym
gonioskop typu czwórlustro i soczewka diagnostyczna
tonometr z pachymetrem
tablica okulistyczna cyfrowa
tablica okulistyczna podświetlana
tablica okulistyczna dla dzieci

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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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Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych
i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki
instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”, WND-RPPD.08.04.01-20-0063/1

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 7 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33112200
33121500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
USG
aparat EKG
detektor tętna płodu
otoskop
aparat hematologiczny
aparat biochemiczny
tympanometr z interfejsem i programem do komputera
audiometr
ssak elektryczny

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych
i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki
instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”, WND-RPPD.08.04.01-20-0063/1

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 5 500,00 zł

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
38651000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
zestaw komputerowy do odczytu i wydruku danych pamięci glukometrów (z drukarką)
monitor 21" (służący do prezentacji prozdrowotnych)
aparat fotograficzny (do dokumentacji i oceny skuteczności stosowanej terapii)
kserokopiarka
laptop
drukarka
zestaw komputerowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych
i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki
instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”, WND-RPPD.08.04.01-20-0063/1

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 2 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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biurko lekarskie
fotel dla lekarza
krzesełko dla pacjenta
szafka lekarska z przeszklonymi drzwiami
tablica suchościeralna
szafa na materiały edukacyjne
stół do edukowania pacjentów+zestaw krzeseł
kozetka lekarska
krzesło-taboret do badań pacjenta
podologiczny fotel zabiegowy dla pacjentów
stolik pod aparaturę
stolik medyczny na instrumentarium
zabudowa meblowa medyczna
taboret zabiegowy dla lekarza
fotel zabiegowy
leżanka drewniana
fotel do pobierania krwi
stolik, przewijak do badań dla niemowląt
przewijak, stół do badań dla niemowląt
szafa kartotekowa 3 szuflady
szafa kartotekowa 5 szuflad
stolik pod aparaturę medyczną
stolik z pojemnikiem na odpady
szafka pod drukarkę
stolik zabiegowy
szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych
podłogowy stojący wieszak na ubrania dla pacjentów
stół przenośny do masażu
parawan medyczny
stojak na kroplówki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych
i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki
instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”, WND-RPPD.08.04.01-20-0063/1

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 5 500,00 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000
38311000
38423100
38423000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
ciśnieniomierz
stetoskop
ciśnieniomierz zegarowy
ciśnieniomierz pediatryczny zegarowy
ciśnieniomierz zegarowy biurkowy okrągły
ciśnieniomierz elektroniczny
waga medyczna
waga niemowlęca
waga ze wzrostomierzem
waga medyczna z analizatorem składu ciała
waga do warzenia produktów w celu ustalenia diety
spirometr
termometr
pulsoksymetr
latarka diagnostyczna
młotek neurologiczny
zestaw do udzielania pierwszej pomocy
pojemnik do transportu szczepionek (lodówka turystyczna)
lodówka do przechowywania szczepionek i leków

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych
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i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki
instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”, WND-RPPD.08.04.01-20-0063/1

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1 500,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000
33195000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
przyrząd do badania czucia bólu-neurotips
przyrząd do badania czucia temperatury skóry (thim term)
widełki stroinkowe 128 Hz
lusterko dla diabetyków
monofilament
oftalmoskop
holter RR
kardiomonitor
glukometr

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych
i dzieci oraz usług ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki
instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”, WND-RPPD.08.04.01-20-0063/1

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 500,00 zł

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-328934

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
ul. Żabia 42 42-400 Zawiercie
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 246 908.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 238 070.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Pakiet 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328934-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
VERSAMED Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 18 15-703 Białystok
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 194 220.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 559.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Pakiet 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
Pakiet 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TOBO Datczuk Spółka Jawna
Kuriany 104, 15-589 Białystok
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 194 962.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 155 086.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
Pakiet 8

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
VERSAMED SP. Z O.O. SP. K.
BIAŁYSTOK 16-703 UL. ZWYCIĘSTWA 18
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 58 193.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 901.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
Pakiet 9

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
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30/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
VERSAMED SP. Z O.O. SP. K.
BIAŁYSTOK, 16-703 UL. ZWYCIĘSTWA 18
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 339.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 436.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę urządzeń wraz z ich rozładunkiem, transportem wewnętrznym,
instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego; b) wykonanie testów potwierdzających sprawność
dostarczonych urządzeń oraz wyposażenia zgodnie z dokumentacją; c) przeprowadzenia w siedzibie
Zamawiającego szkolenia personelu w zakresie podstawowej ich obsługi; d)dostarczenie wraz z
urządzeniami:Instrukcji w języku polskim, DTR w języku polskim, deklaracji CE; Niezbędnego wyposażenia
wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia; e)objęcie
przedmiotu dostawy co najmniej 12 miesięczną gwarancją;
f) serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 5 lat od daty sprzedaży / dotyczy sprzętu
medycznego; g) zapewnienie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyroby bez limitu godzin ich
pracy;
h) zapewnienie reakcji serwisu w ciągu 48h od chwili zgłoszenia Zamawiającego; i) Czas oczekiwania na
skuteczne usunięcie uszkodzenia / dotyczy sprzętu medycznego; nie wymagającej importu części nie dłużej
niż 2 dni robocze / dotyczy sprzętu medycznego, wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych /
dotyczy sprzętu medycznego;
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w
treści SIWZ, oraz wykluczenia występowania przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy: Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca dołączył do oferty:
- foldery, katalogi lub ulotki, zawierające dokładny i jednoznaczny opis parametrów oferowanego przedmiotu
zamówienia. Wymaganym jest, aby foldery, katalogi, ulotki potwierdzały spełnienie wszystkich parametrów,
których wymaga Zamawiający w treści SIWZ i załączników. Wyżej wymienione dokumenty winny być
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przypisane w sposób jednoznaczny do konkretnego sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 2 –
formularzu asortymentowo-cenowym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. Środkami ochrony prawnej są odwołanie
i skarga do sądu. Środki ochrony prawnej 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 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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. 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. 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. 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. Odwołanie w
postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c)
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odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019
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