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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127978-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Sztuczne stawy
2017/S 068-127978
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ulita
Tel.: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Faks: +48 834147297
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbp.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, Punkt Informacyjny budynku Centrum Dydaktyczno – Administracyjne
Biała Podlaska
21-500
Polska
Tel.: +48 834147294
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbp.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa endoprotez cementowych i bezcementowych, cementu kostnego, endoprotez rewizyjnych, endoprotez
cementowych stawu kolanowego... w podziale na 9 częsci.
Numer referencyjny: ZP.3520/18/17

II.1.2)

Główny kod CPV
33141750

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa endoprotez cementowych i bezcementowych, cementu kostnego, endoprotez rewizyjnych, endoprotez
cementowych stawu kolanowego, systemów do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, zestawów do
nabłonkowego drenażu pęcherza moczowego, zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów,
przewodów bipolarnych do diatemii VIO 300D oraz elektrod zużywalnych do resektoskopu bipolarnego
KM/8025 w podziale na 9 części.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 285 219.80 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:
Endoproteza cementowa i bezcementowa
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141750

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
20 pozycji formularza cenowego do wyceny.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 610 800.00 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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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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cement kostny
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141750

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
3 pozycje formularza cenowego do wyceny.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 590.00 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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 450 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Endoproteza rewizyjna
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141750

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
22 pozycje formularza cenowego do wyceny.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 308 610.00 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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141750

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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11 pozycji formularza cenowego do wyceny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 281 100.00 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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 500 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej – 50 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 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
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do nabłonkowego drenażu pęcherza moczowego
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do cystostomii z cewnikiem Foleya – 25 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 525.00 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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów
Część nr: 7
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Poz. 1 – Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów – 120 szt.
poz. 2 -. Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów – 10 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 520.00 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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przewód bipolarny do diatermii VIO 300D
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przewód bipolarny do diatermii VIO 300D firmy ERBE – 4 szt.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 560.20 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
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Elektrody zużywalne do resektoskopu bipolarnego KM/8025
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelsk 57-65
21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Poz. 1 – Elektroda pętla tnąca – 60 szt.
poz. 2 – Elektroda pętla koagulacyjna – 12 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 514.60 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
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800 PLN.
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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 stawia warunków w w/w zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 1 i 1A do SIWZ).

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: 16/05/2017
Czas lokalny: 12:00

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
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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: 16/05/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65, budynek
Centrum Dydaktyczno – Administracyjnego, I piętro, pok. 105.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wyklucz., o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp: Zamaw. wykluczy z postęp.
wykonawców:1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postęp. 2) którzy nie wykazali,że nie
zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp; 3) wobec których zachodzą
przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8. Zapisy art. 24 ust. 8-10 i 12 stosuje się odpowiednio(rozdz.V
ust. 4-6 SIWZ). 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży aktualne na dzień składania ofert oświad. składane na
form.jednolit. europ. dokumentu. zam. (JEDZ), zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ (oryginał dokumentu). W przypadku
wspólnego ubiegania się o zam. oraz powołania się na zasoby innych podmiotów mają zastos. zapisy art.
25 a: ust.3 pkt 1 i ust. 6 (rozdz. VI A SIWZ). 3. Inne dok. składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz
ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz (oryginał dokumentu); 2) Wypełnione formularze cenowe,
stanowiące załączniki do formularza ofertowego, zgodnie z załącznikami nr 2A do siwz (oryginał dokumentu);
3) Folder/katalog/ulotka wyrobów objętych przedmiotem zamówienia (zalecane przez zamawiającego); 4)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie). ). UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz.VIC ust. 1-3
SIWZ wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 4. Dokumenty składane przez wykonawcę
na wezwanie zamawiającego: Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania,czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorz. nie podlega wykl. oraz spełnia warunki udziału w postęp.,
wezwie tego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym term., nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień ich
złożenia, następ. ośw. i dok.: 4.1 Ośw. i dok. dot. wykazania braku podstaw do wykl. wykonawcy z udziału
w postęp.: zgodnie z par. 5 ust. 1-6 oraz par. 7 ust. 1-4 i par.8 ust.1-2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamaw. od wykona. w postęp. o udzielenie zamówienia z
dnia 26.7.2016. (Dz.U. 2016 poz. 1126),zawarte w rozdz. VI B ust. 1 SIWZ. Podmioty występujące wspólnie
składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 1 siwz. Wspólnicy spółki
cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykl. ich z udziału w postęp. w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, składają zaśw.wystawione przez odpowiednio urzędy skarbowe, ZUS lub
KRUS, dotyczące zarówno wspólników jaki spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD
10/14 z 26.2.2014 r oraz KIO/UZP 708/10z 7.5.2010). W przypadku wskazania przez wykon. dostępności
oświad. lub dokument.,o których mowa w rozdz. VI B SIWZ, w formie elektronicz. pod określonymi adresami
internetow. ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamaw. pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykon. Oświadcz. lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamaw.
może żądać od wykon. przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
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samodzielnie przez zamaw. Zamaw. dopuszcza złożenie dokum. wymaganych w rozdz. VI B SIWZ wraz z
ofertą. 5. Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapit.,w term. 3 dni od dn. zamieszczenia na str. internet. inf., o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp zgodnie
z zał.nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r, poz. 184 z późn. zm.), zamaw.
dopuszcza złożenie w/w oświadcz. wraz z ofertą. Uwaga: UWAGA:Podmioty występujące wspólnie składają dla
każdego podmiotu z osobna oświadcz. i dokum. wskazane w rozdz. VI D SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się:
3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;
3.2. w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;
3.3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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;
3.4. odwołanie wobec innych czynności niż ww. 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;
3.5. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
3.6. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
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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.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a) – 198 g) ustawy
Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2017
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