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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191148-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Immunoglobuliny
2018/S 085-191148
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: Diana Radomińska
Tel.: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Faks: +48 834147297
Kod NUTS: PL811
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbp.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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
Osoba do kontaktów: Agnieszka Niczyporuk
Tel.: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Kod NUTS: PL811
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:
Dostawę środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów do leczenia układu nerwowego,
środka oftalmologicznego, różnych produktów leczniczych... w podziale na 16 części.
Numer referencyjny: ZP.3520/17/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33651520

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów do leczenia układu nerwowego,
środka oftalmologicznego, różnych produktów leczniczych, immunoglobulin, produktów farmaceutycznych
– surowców do receptury, etanolu - surowca farmaceutycznego, środków przeciwnowotworowych, środków
przeciwbólowych i środka moczopędnego w podziale na 16 części.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.
Zapłata za zrealizowane dostawy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 360 578.87 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:
Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Streptomycin sulphate INJ 1 g fiol. x 600.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 787.08 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33 65 11 00-9 -Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150,00 zł słownie zł: sto
pięćdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty do leczenia układu nerwowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Hydroxyzine INJ 0,1g/2ml x 2000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 834.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33661000-1 Produkty do leczenia układu nerwowego.
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Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100,00 zł słownie zł: sto
00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Środki oftalmologiczne
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33662100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Oxytetracycline 5 mg/1ml; Polimyxin sulfate 10 000 j.m/ml; Hydrocortisone acetate 15 mg ZAW 5 ml x 170 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 325.81 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33662100-9 środki oftalmologiczne.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70,00 zł słownie zł:
siedemdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Różne produkty lecznicze
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Distigmine bromide INJ. 0,5 mg/1ml x 25 amp - 15 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 821.63 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50,00 zł słownie zł:
pięćdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Różne produkty lecznicze
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Neostigmine INJ.0,5 mg/1ml x 10 amp. - 440 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 009.43 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 120,00 zł słownie zł: sto
dwadzieścia 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Immunoglobuliny
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Immunoglobulinum humanum anti-D 50 mcg - 200 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 111.12 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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

03/05/2018
S85
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 20

6 / 20

Dz.U./S S85
03/05/2018
191148-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 20

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kod CPV: 33651520-9 Immunoglobuliny.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400,00 zł słownie zł:
czterysta 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Immunoglobuliny
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Immunoglobulinum humanum anti-D 150 mcg- 360 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 537.88 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33651520-9 Immunoglobuliny.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1500,00 zł słownie zł: jeden
tysiąc pięćset 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty farmaceutyczne - surowiec do receptury
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
20 % Chlorhexidinum gluconicum, a 1000g - 18 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 406.40 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33 60 00 00-6 produkty farmaceutyczne – surowiec do receptury.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80,00 zł słownie zł:
osiemdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty do leczenia układu nerowowego
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Clorazepate 20mg inj. x 5 fiol - 160 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 976.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33661000-1 Produkty do leczenia układu nerwowego.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 180,00 zł słownie zł:sto
osiemdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Etanol - surowiec do receptury
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24322220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Etanol skażony, chlorhexidinum glucon. 0,5 % a 1l. - 1 000 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 312.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kod CPV: 24322220-5 etanol.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00 zł słownie zł:
dwieście 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Immunoglobuliny
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Immune globulins inj. 6 g x 1 fiol - 120 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 900.48 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33651520-9 immunoglobuliny.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 100,00 zł słownie zł: dwa
tysiące sto 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Środki przeciwnowotworowe
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Część nr: 12
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33652100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Bevacizumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100mg/4ml - 60 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 826.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/10/2018
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
Kod CPV: 33652100-6 Środki przeciwnowotworowe.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł słownie zł: jeden
tysiąc pięćset 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 11.10.2018r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33661000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
2 pozycje formularza cenowego do wyceny

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 134.04 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33661000-1 Produkty do leczenia układu nerwowego.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50,00 zł słownie zł:
pięćdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Środki przeciwbólowe
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33661200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Metamizole inj. 1g/2ml x 5 amp. - 2 000 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 618.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Kod CPV: 33661200-3 środki przeciwbólowe.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 zł słownie zł:
siedemset 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Różne produkty lecznicze
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Carbetocin inj. 0,1 mg/1ml x 5amp. - 10 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 118.36 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100,00 zł słownie zł: sto
00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Środki moczopędne
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33622300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Torasemide inj. 5mg/ml, 4ml x 5 amp.- 200 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 857.64 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/03/2019
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
Kod CPV: 33622300-9 środki moczopędne.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70,00 zł słownie zł:
siedemdziesiąt 00/100.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy do dnia 28.03.2019r.

14 / 20

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:
DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.1 Zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia/odpowiedni dokument/ (o ile dotyczy):
1.1.1 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe – odpowiednio wymagane zezwolenie;
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1.1.2 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych,
jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;
1.1.3 w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny, skład celny – zezwolenie na prowadzenie
składu konsygnacyjnego, składu celnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
UWAGA:
Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 1 siwz wspólnie lub dla
każdego z podmiotów z osobna, jeżeli wykonawca wykaże, że podmioty występujące wspólnie, łącznie
spełniają wymagania siwz.
2. Oświadczenia i dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu
2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Zaświadczenie 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.
2.3. Zaświadczenie 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.
2.4. Odpis 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.
2.5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (oryginał dokumentu).
2.6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, sporządzone
zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (oryginał dokumentu).
2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
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Ciąg dalszy wykazu oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego dot. wykazania braku
podstaw do wykluczenia wykon. z udziału w postępow., opisanych w sekcji III.1.1) oraz w rozdz. VIB ust.1 i 2
siwz:
2.7.1. o których mowa w rozdz. VI B ust. 2.1 siwz – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.7.2. o których mowa w rozdz. VI B ust. 2.2 – 2.4 siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2.7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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 - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
2.7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI B ust. 2.7.1 –
2.7.2 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się
odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VI B ust 2.7 siwz.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
2.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI
B ust. 2.1 siwz, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI B ust. 2.7.1 siwz, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w
niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VI B ust. 2.7.1 siwz.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy wykazu oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego dot. wykazania braku
podstaw do wykluczenia wykon. z udziału w postępow., opisanych w sekcji III.1.1) oraz w rozdz. VIB ust.1 i 2
siwz:
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W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz.
VI B siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego
dokumentów.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ, opisane w rozdz. VIA siwz:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument
zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu).
3. 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 składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.
Sposób przygotowania i przekazania oświadczenia JEDZ opisany jest w rozdz. X siwz.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umów (załączniki 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: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:00
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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: 12/06/2018
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. ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCĘ (rozdz. V ust. 2 siwz): 1) który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust.1.2 siwz; 2) który nie wykazał,
że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt.13-23 ustawy Pzp; 3) wobec którego
zachodzą przesłanki określ. w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Zapisy art. 24 ust. 8-10 i 12 Pzp stosuje
się odpowiednio (rozdz. V ust. 3-6 siwz). 2.INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ, o których
mowa w rozdz. VIC siwz: 1) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz (oryginał
dokumentu). 2) Wypełnione formularze cenowe zgodnie z załącznikami nr 2A do siwz (oryginał dokumentu). 3)
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. VI C ust. 1-2 siwz wspólnie.
Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE
W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ
MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (rozdz. VID siwz): Oświadczenie
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz (oryginał dokumentu). W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku,
gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r, poz. 229 ze. zm.), zamawiający dopuszcza złożenie w/
w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania
oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust.5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej,
wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA:
Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane
w rozdz. VI D siwz.
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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:
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 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, 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
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Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2018
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