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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553881-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
2019/S 226-553881

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Kolasa
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl 
Tel.:  +48 182015045
Faks:  +48 182014632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalodrodzenie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia sterylizatorni
Numer referencyjny: A.ZP-271-14/19

II.1.2) Główny kod CPV
33191000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl
www.szpitalodrodzenie.pl


Dz.U./S S226
22/11/2019
553881-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 9

22/11/2019 S226
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 9

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok
produkcji 2019 r., na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w
Zakopanem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie:
— pakiet nr 1: myjni ultradźwiękowej – 1 szt., myjni narzędziowych wraz z wyposażeniem – 2 szt.,
sterylizatorów parowych wraz z wyposażeniem – 2 szt.,
— pakiet nr 2: zgrzewarki rotacyjnej – 1 szt. oraz obcinarki rękawów papierowo-foliowych – 1 szt.,
— pakiet nr 3: stacji uzdatniania wody –1 szt.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi ww. sprzętu medycznego i
urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
4. Przedmiot dostawy określony w pakiecie nr 1 ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010
r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 138 677.06 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000
33191100
33191110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok
produkcji 2019 r., na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w
Zakopanem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie:
pakiet nr 1: myjni ultradźwiękowej – 1 szt., myjni narzędziowych wraz z wyposażeniem – 2 szt., sterylizatorów
parowych wraz z wyposażeniem – 2 szt.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi ww. sprzętu medycznego i
urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
4. Przedmiot dostawy określony w pakiecie nr 1 ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010
r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a
jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data
protokołu zdawczo-odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał
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nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego / urządzeń z częstotliwością zalecaną przez
producenta.
6. Oferta w zakresie pakietu nr 1 powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu
medycznego, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do
wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. W przypadku awarii sprzętu
w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u Zamawiającego lub jeśli
zachodzi taka potrzeba – za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji
maks. 5 dni roboczych. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w okresie gwarancji
(dot. pakiet nr 1 – myjni ultradźwiękowej) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia
tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu maks. 3 dni roboczych podstawić nieodpłatnie
sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy. W przypadku nieprawidłowości w
funkcjonowaniu urządzeń w okresie gwarancji (pakiet nr 1: dot. jednoczesnej awarii 2 myjni narzędziowych
lub/i 2 sterylizatorów) trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości),
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami niezbędnej sterylizacji narzędzi wykonanej przez podmiot trzeci,
przeprowadzonej w czasie przestoju urządzeń spowodowanej naprawą gwarancyjną.
7. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz
paszport techniczny urządzenia / karta techniczna.
8. Przy wykonaniu zamówienia niezbędna jest współpraca przy montażu urządzeń z generalnym Wykonawcą
robót budowlanych pomieszczeń centralnej sterylizatorni. Aktualnie w pomieszczeniach sterylizatorni trwają
prace budowlane wykończeniowe. Dla potrzeb myjni narzędziowych i sterylizatorów zostały doprowadzone
media – woda uzdatniona, prąd i sprężone powietrze pozostawione pod stropem do podpięcia oraz odpływy
kanalizacyjne w posadzce, a także pion wentylacyjny do myjni narzędziowych odprowadzający gorące
powietrze. Założenia funkcjonalne znajdują się w wyciągu z dokumentacji projektowej, tj.
1) rzut parteru niskiego;
2) przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności
spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38910000
33198000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok
produkcji 2019 r., na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w
Zakopanem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie: zgrzewarki rotacyjnej w ilości 1 szt. oraz
obcinarki rękawów papierowo-foliowych, w ilości 1 szt.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi ww. urządzeń. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data
protokołu zdawczo-odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał
nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne urządzeń z częstotliwością zalecaną przez producenta.
6. Oferta powinna zawierać informacje na temat na temat punktów serwisowych, w tym wykaz podmiotów
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.
W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu
u Zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba – za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia
awarii w okresie gwarancji maks. 5 dni roboczych. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia
w okresie gwarancji (dot. pakiet nr 2) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej
nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu maks. 3 dni roboczych podstawić nieodpłatnie sprzęt
zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.
6. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz
paszport techniczny urządzenia / karta techniczna.
8. Przy wykonaniu zamówienia niezbędna jest współpraca przy montażu urządzeń z generalnym Wykonawcą
robót budowlanych pomieszczeń centralnej sterylizatorni. Aktualnie w pomieszczeniach sterylizatorni trwają
prace budowlane wykończeniowe. Założenia funkcjonalne znajdują się w wyciągu z dokumentacji projektowej,
tj.
1) rzut parteru niskiego;
2) przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności
spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42912300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok
produkcji 2019 r., na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w
Zakopanem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie: stacji uzdatniania wody w ilości 1 szt.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi ww. urządzenia. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data
protokołu zdawczo-odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał
nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne urządzenia z częstotliwością zalecaną przez producenta.
6. Oferta powinna zawierać informacje na temat punktów serwisowych, w tym wykaz podmiotów upoważnionych
przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych. W
przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u
Zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba – za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia
awarii w okresie gwarancji maks. 5 dni roboczych.
6. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz
paszport techniczny urządzenia / karta techniczna.
8. Przy wykonaniu zamówienia niezbędna jest współpraca przy montażu urządzeń z generalnym Wykonawcą
robót budowlanych pomieszczeń centralnej sterylizatorni. Aktualnie w pomieszczeniach sterylizatorni trwają
prace budowlane wykończeniowe. Dla potrzeb stacji uzdatniania wody przygotowano pomieszczenie wraz z
instalacją wod-kan oraz elektryczną. Założenia funkcjonalne znajdują się w wyciągu z dokumentacji projektowej,
tj.
1) rzut parteru niskiego;
2) przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności
spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 164-402173

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 02-822

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402173-2019:TEXT:PL:HTML
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Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 073 904.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 063 193.16 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/11/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 913.00 PLN
Najtańsza oferta: 20 880.00 PLN / Najdroższa oferta: 22 683.90 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Prochot Mirosław Elektrofiltr S.C.
Adres pocztowy: ul. Sporyska 42
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Motyka Jacek Elektrofiltr S.C.
Adres pocztowy: ul. Sporyska 42
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 720.00 PLN
Najtańsza oferta: 52 800.00 PLN / Najdroższa oferta: 66 052.80 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. 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 pkt 2 zdanie drugie, albo w terminie
15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. 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.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

