Dz.U./S S95
19/05/2012
157195-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157195-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Jedlicze: Produkty farmaceutyczne
2012/S 95-157195
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Jedlicze, ul. Traugutta 3
Osoba do kontaktów: Agata Kołodziej tel (48-13) 438 10 18, Stanisława Ginalska tel. (48-13) 438 09 18
38-460 Jedlicze
POLSKA
Tel.: +48 134380918
E-mail: zoz_jedlicze@op.pl
Faks: +48 134380918
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zozjedlicze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa leków do apteki ogolnodostepnej SPG ZOZ Jedlicze na okres 12 miesięcy.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Jedlicze.
Kod NUTS PL323
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia sa Sukcesywne dostawy leków do apteki ogólnodostepnej SPG ZOZ Jedlicze z
podziałem na 10 pakietów 1. Leki ogólne, 2 Leki Antybiotyki, 3. Leki - Cukrzyca,, 4. Leki Psychotropy, 5.Leki
Psychotyczne, 6. Leki - Homeopaty, 7. Leki Receptura, 8. Leki - Szczepionki, 9. Leki - Ginekologia, 10. Leki
Narkotyczne w zakresie iklości okreslonych w Części XIX "Szczegółowa specyfikacja - formularz -cenowy w
okresie 12 miesięcy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Podana w formularzu cenowym załączonym do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 016 847,00 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Leki ogólne
1)
Krótki opis
Leki w 2436 pozycjach asortymencie i ilości okreslonym w formularzu cenowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 738 023,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
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Nazwa: Leki - Antybiotyki
1)
Krótki opis
Leki w 154 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu ofertowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 504,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Leki Cukrzyca
1)
Krótki opis
Leki w 69 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu cenowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 912,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Leki psychotropy
1)
Krótki opis
Leki w 50 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu cenowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 467,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Leki - Psychotyczne
1)
Krótki opis
Leki w 133 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu ofertowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 58 949,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Leki Homeopaty
1)
Krótki opis
Leki w 21 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu ofertowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 902,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Leki - Receptura
1)
Krótki opis
Leki w 42 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu cenowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 374,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Leki - szczepionki
1)
Krótki opis
Leki w 16 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu cenowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 083,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Leki - Ginekologia
1)
Krótki opis
Leki w 82 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu ofertowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 37 866,00 PLN
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 10
Nazwa: Leki - Narkotyczne
1)
Krótki opis
Leki w 18 pozycjach w asortymencie i ilości podanej w formularzu cenowym.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 770,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Dla poszczególnych części Pakiet 1.- 7000,00, 2. Pakiet
2 -550,00, pakiet 3 - 650,00, pakiet 4-250,00, pakiet 5 600,00, pakiet 6 - 50,00, pakiet 7 - 120,00, pakiet 8 150,00, Pakiet 9- 400,00,

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na
podane konto wskazane przez Wykonawcę.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich
reprezentowania w trakcie postępowania. W takim przypadku zobowiązani są oni do dostarczenia dokumentu
upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania, określającego zakres udzielonego
pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czy wymagane załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9
składa osobno każdy z Wykonawców.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do przetargu mogą przystąpić
Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.prawo zamówień
publicznych ((Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) – zwanej dalej ustawą PZP.
1.1 Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania tj. przedstawią koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót produktami
leczniczymi (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze).
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3. Nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wpłacą wadium w kwocie wymaganej przez Zamawiającego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których
mowa w Części VI specyfikacji, metodą "spełnia / nie spełnia". Zgodnie z art.26 Pzp:
1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.
5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.2. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć
w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
Koncesja, zezwolenie lub licencja na obrót produktami leczniczymi (dotyczy wykonawców oferujących produkty
lecznicze). – na potwierdzenie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności............................ załącznik nr 2.
Oświadczenie o spełnianiu wymagań zawartych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn.
zmian.)................................................................................................... załącznik nr 3.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.2 pkt1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), sporządzone zgodnie z Zał. Nr 4 do
SIWZ załącznik nr 4.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 7), a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 załącznik nr 5
lub załącznik nr 5a.
Aktualne zaświadczenie wystawione przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 6.
Aktualne zaświadczenie wystawione przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 7.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 8.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 9.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoba mająca miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009r.
Nr 226 poz. 1817) zamiast załączników nr 5, 6, 7 i 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert; zamiast załącznika nr 8 składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się ww dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
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III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

8/9

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPG ZOZ/Przet-4/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.6.2012 - 12:20

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25.6.2012 - 12:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urzad Zamówień Publicznych
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ul. Postepu 17 a (budynek Adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587780
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587780
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 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.
2. 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.3.. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopię odwołania odwołujący
przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z
jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 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.
7. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie;
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Ul. Postepu 17 a 02-676 Warszawa
02-678 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587807
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2012
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