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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127920-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Horyniec-Zdrój: Różne meble i wyposażenie
2020/S 054-127920

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sanatoryjna 3
Miejscowość: Horyniec-Zdrój
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Smerecki
E-mail: przetargi.uh@gmail.com 
Tel.:  +48 166313088
Faks:  +48 166313355
Adresy internetowe:
Główny adres: https://uzdrowisko-horyniec.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/zapytania-przetargi/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/zapytania-przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń
Neurologicznych i Kardiologicznych
Numer referencyjny: UH-ZP.26.4.2020

mailto:przetargi.uh@gmail.com
https://uzdrowisko-horyniec.com.pl
https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/zapytania-przetargi/
https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/zapytania-przetargi/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.2) Główny kod CPV
39150000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
W ramach zamówienia przewiduje się dostawę wyposażenia i urządzeń w podziale na następujące części:
— część nr 1 – łóżka, materace,
— część nr 2 – pozostałe wyposażenie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 093 374.37 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń
Neurologicznych i Kardiologicznych – część nr 1 – łóżka, materace
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192100
39143112

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o, ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń niezbędnych dla nowych usług i zabiegów
terapeutycznych w schorzeniach neurologicznych i kardiologicznych do Klinicznego Centrum Diagnostyczno-
Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych: łóżko szpitalne z materacem i barierkami – 58
szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (za 12 miesięcy – 0 pkt, za min. 18 miesięcy – 10 pkt, za min. 24
miesiące – 20 pkt, za min. 30 miesięcy – 30 pkt, za min. 36 miesięcy – 40 pkt) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 212 772.35 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i
turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum
Diagnostyczno-Terapeutycznego – schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium
Jawor – nr projektu – RPPK.06.01.00-18-0023/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń
Neurologicznych i Kardiologicznych – część nr 2 – pozostałe wyposażenie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
33192200
39512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o, ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń niezbędnych dla nowych usług i zabiegów
terapeutycznych w schorzeniach neurologicznych i kardiologicznych do Klinicznego Centrum Diagnostyczno-
Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych: szafka przyłóżkowa – 58 szt., poduszka – 58
szt., kołdra – 58 szt., poszewka – 87 szt., poszwa – 87 szt., prześcieradło – 87 szt., koc – 58 szt., lampka nocna
– 58 szt., stolik do pokoi pacjentów – 34 szt., krzesło do pokoi pacjentów – 58 szt., szafa do pokoi pacjentów
– 34 szt., telewizor – 34 szt., radio – 34 szt., aparat telefoniczny – 34 szt., czajnik bezprzewodowy – 34 szt.,
wieszak ścienny z półką – 34 szt., półka łazienkowa z lustrem – 34 szt., suszarka do włosów – 34 szt., kosz
na śmieci – 40 szt., stół do jadalni – 8 szt., krzesło do jadalni – 32 szt., szafa przelotowa – 1 szt., zmywarko-
wyparzarka – 1 szt., taboret elektryczny – 1 szt., stół roboczy przyścienny z półką – 1 szt., stół roboczy
przyścienny z półką – 2 szt., krzesło na hall – 30 szt., krzesła dla personelu medycznego – 10 szt., biurko
lekarskie – 2 szt., fotel lekarski – 2 szt., kozetka lekarska – 2 szt., ciśnieniomierz – 2 szt., parawan lekarski – 2
szt., biurko do gabinetu pielęgniarek – 2 szt., krzesło do gabinetu pielęgniarek – 2 szt., szafa kartotekowa – 2
szt., szafa na leki – 2 szt., laptopy do gabinetów lekarskich, pielęgniarskich – 3 szt., drukarka do pomieszczenia
pracowników medycznych – 3 szt., aparaty telefoniczne do gabinetów – 3 szt., kosze na śmieci do gabinetów –
3 szt., aparat EKG do gabinetu zabiegowego – 2 szt., defibrylator do gabinetu zabiegowego – 4 szt., stanowisko
do pobierania krwi – 1 szt., waga medyczna – 1 szt., kozetka lekarska – 1 szt., parawan medyczny – 1 szt.,
wózek inwalidzki – 1 szt., termometr – 1 szt., stetoskop – 1 szt., lodówka na leki – 1 szt., wózek na leki – 1 szt.,
nosze – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (za 12 miesięcy – 0 pkt, za min. 18 miesięcy – 10 pkt, za min. 24
miesiące – 20 pkt, za min. 30 miesięcy – 30 pkt, za min. 36 miesięcy – 40 pkt) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 500.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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:
Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i
turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum
Diagnostyczno-Terapeutycznego – schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium
Jawor – nr projektu – RPPK.06.01.00-18-0023/17.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności
zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy;
2. spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych oraz wykazania niepodlegania
wykluczeniu, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej JEDZ w wersji edytowalnej. Formularz JEDZ należy wypełnić zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o
zamówieniu;
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1;
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3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpisu 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 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty opisane w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: średni roczny przychód ze sprzedaży
towarów i usług za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres
w wysokości, nie mniejszej niż dla:
— części nr 1 – 150 000 PLN,
— części nr 2 – 150 000 PLN
oraz posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do bieżącego finansowania zadania na kwotę
dla:
— części nr 1 – nie niższą niż 80 000 PLN,
— części nr 2 – nie niższą niż 80 000 PLN
oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
gwarancyjną nie niższą niż dla:
— części nr 1 – nie niższą niż 80 000 PLN,
— części nr 2 – nie niższą niż 80 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, tj.:
1. części sprawozdania finansowego, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami
prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej
części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających przychody ze sprzedaży towarów i usług - za okres ostatnich 3
lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na łączną kwotę nie niższą niż wskazaną w SIWZ
dla poszczególnych części zamówienia, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
3. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą wskazaną w
SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał, co najmniej 2 dostawy dla:
— części nr 1 – mebli i wyposażenia o wartości minimum 100 000 PLN brutto każda,
— części nr 2 – mebli i wyposażenia o wartości minimum 100 000 PLN brutto każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, tj.:
1. wykazu dostaw wykonanych 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty (brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
BS Lubaczów F/ Horyniec-Zdrój nr: 65 9101 1039 2002 2500 1237 0001.

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

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: 23/04/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 22/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620
Horyniec-Zdrój, POLSKA, budynek administracyjny – sala narad pokój nr 12.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Składana oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości dla:
— części nr 4 – 5 000 PLN,
— części nr 5 – 5 000 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017
r. poz. 1089).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BS Lubaczów F/ Horyniec-
Zdrój nr: 65 9101 1039 2002 2500 1237 0001.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj.
odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
1. Odwołanie wnosi się 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.
2. 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. 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.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
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
Krajowej Izby Odwoławczej, 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2020
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