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2019/S 193-468257

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
5242758370
ul. Mehoffera 72/74
Warszawa
03-131
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Markocka
Tel.: +22 8110688-270/271
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl
Faks: +22 8111864
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.scol.w
arszawa.pl/kopia-powyzej-221-000-euro-dostawy-
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://minipo
rtal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/40/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Stołecznego Centrum
Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe warunki i opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zamieszczone na stronie Zamawiającego www.scol.warszawa.pl.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 079 916.65 PLN

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:
Antybiotyki, ampułki, leki przeciwbólowe, leki przeciwcukrzycowe
Część nr: 1
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 176 649.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w zaburzeniach zdrowia psychicznego, leki psychotropowe i środki odurzające
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 345.43 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne, leki naczyniowe, leki w chorobach układu oddechowego, płyny i maści, aerozole, leki wziewne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8
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II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 345 696.03 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 52 324.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lek Fraxiparina – lek przeciwkrzepliwy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 155 575.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lek Xarelto – lek przeciwkrzepliwy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 288.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lek Apiksaban – lek przeciwkrzepliwy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL, ul. Mehoffera 72/74, ZOL, ul. Szubińska 4, ZOL, ul. Olchy 8

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zamawianych ilości zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 106 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży produktów leczniczych, jeżeli przedłoży kopię aktualnego i
ważnego zezwolenia – decyzji administracyjnej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w trybie art. 74 ustawy z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum:
— w pakiecie 1: 190 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 2: 200 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 3: 350 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 4: 50 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 5: 160 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 6: 10 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 7: 110 000,00 PLN brutto.
W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż 1 pakiet zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna równą
sumie kwot wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które składa ofertę.
(Przykładowo, wykonawca składając ofertę na pakiet 1, 2 i 3 dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu winien wykazać, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 740 000,00 PLN).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna że wykonawca posiada niezbędne zdolności zawodowe/doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2
dostawy produktów leczniczych o łącznej wartości minimum:
— w pakiecie 1: 130 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 2: 150 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 3: 260 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 4: 40 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 5: 110 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 6: 7 000,00 PLN brutto,
— w pakiecie 7: 80 000,00 PLN brutto.
W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jeden pakiet zobowiązany jest wykazać doświadczenie w zakresie
zrealizowanych dostaw w wysokości sumy wartości dla wszystkich pakietów, na które składa ofertę.
(Przykładowo, wykonawca składając ofertę na pakiet 1, 2 i 3 dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu winien wykazać się
posiadaniem doświadczenia w zrealizowaniu minimum 2 dostawy produktów leczniczych o łącznej wartości minimum 540 000,00 PLN
brutto).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga realizacji dostawy produktów leczniczych zgodnie z poniższymi przepisami związanymi z przedmiotem
zamówienia:
1) Ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.),
2) Ustawą dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.2.2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania produktu leczniczego i treści
ulotki (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1109 ze zm.),
4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.3.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.
509),
5) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.3.2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i
wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008 r. nr 57 poz. 347).
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która jest załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 07/11/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 07/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w 7.11.2019 r. o godz. 11:00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o., ul. Szubińska
4 w Warszawie (01-958), POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień-październik 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują
środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie, skarga do sądu. Środki ochrony
prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. 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.
4. 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. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, żeby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec czynności Zamawiającego wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji Zamawiającemu stanowiącej podstawę do wniesienia jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w
przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach
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stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2, 6. Zamawiający
przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenia zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza
ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
odwolania@uzp.gov.pl
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019

Dostawy - 468257-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468257-2019:TEXT:PL:HTML

7 z 7 07.10.2019, 09:10


