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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473041-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia multimedialne
2021/S 182-473041
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Józefiak
E-mail: przetargi@szpitalewielkopolski.pl
Tel.: +48 618553510
Faks: +48 614152710
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalewielkopolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny.
Numer referencyjny: SzW/15/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
32322000 Urządzenia multimedialne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt
teleinformatyczny. W ramach ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy, montażu
wyposażenia (dotyczy zamówienia częściowego nr 1 i 5) oraz przeprowadzenia szkoleń dla osób wskazanych
przez Zamawiającego (dotyczy zamówienia częściowego nr 1, 3, 4 i 5). Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego zostało podzielone na pięć zamówień częściowych:
— zamówienie częściowe nr 1: dostawa multimediów,
— zamówienie częściowe nr 2: dostawa komputerów,
— zamówienie częściowe nr 3: dostawa drukarek,
— zamówienie częściowe nr 4: dostawa drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych,
— zamówienie częściowe nr 5: dostawa telewizorów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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:
Zamówienie częściowe nr 1: Dostawa multimediów.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30231000 Ekrany i konsole komputerowe
32322000 Urządzenia multimedialne
30231200 Konsole

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji: – oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszczący się przy ul. Adama
Wrzoska 1 w Poznaniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem multimediów wraz z przeprowadzeniem szkoleń
dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
załączniku Nr 1a do SWZ – Arkusz Parametrów-Technicznych, która określa ilości i parametry.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego
na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt II.2.5): szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt znajdują się w SWZ.
Dot.II.2.7): Szczegółowe terminy realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 2: Dostawa komputerów.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji: – oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszczący się przy ul. Adama
Wrzoska 1 w Poznaniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa komputerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty
w załączniku Nr 1b do SWZ – Arkusz Parametrów-Technicznych, który określa ilości i parametry.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego
na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Dot. pkt II.2.5): szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt znajdują się w SWZ.
Dot.II.2.7): Szczegółowe terminy realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 3: Dostawa drukarek.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji: – oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszczący się przy ul. Adama
Wrzoska 1 w Poznaniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drukarek wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla osób wskazanych
przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1c do SWZ –
Arkusz Parametrów-Technicznych, który określa ilości i parametry.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego
na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt II.2.5): szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt znajdują się w SWZ.
Dot.II.2.7): Szczegółowe terminy realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 4: Dostawa drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych.
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji: – oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszczący się przy ul. Adama
Wrzoska 1 w Poznaniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych wraz z
przeprowadzeniem szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1d do SWZ – Arkusz Parametrów-Technicznych, który określa ilości
i parametry.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego
na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt II.2.5): szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt znajdują się w SWZ.
Dot.II.2.7): Szczegółowe terminy realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamówienie częściowe nr 5: Dostawa telewizorów.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32324600 Telewizory cyfrowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miejsce realizacji: – oznacza obiekt Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mieszczący się przy ul. Adama
Wrzoska 1 w Poznaniu.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa telewizorów wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla osób wskazanych
przez Zamawiającego. W ramach niniejszego postępowania należy dostarczyć oraz uruchomić system telewizji
szpitalnej.
System telewizji obejmuje:
•Dostawę oraz instalację odbiorników telewizyjnych
•Dostawę oraz instalację uchwytów
•Dostawę i instalację niezbędnych licencji do telewizorów.
•W ramach realizacji należy przygotować i oprogramować posiadany przez zamawiającego serwer ProCentric
Direct i zintegrować go z dostarczonymi telewizorami.
•W ramach integracji należy przygotować graficzny interfejs użytkownika
w konsultacji z zamawiającym.
•Dostawę i instalację niezbędnych akcesoriów (kable połączeniowe).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1e do SWZ – Arkusz ParametrówTechnicznych, który określa ilości i parametry.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego
na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt II.2.5): szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt znajdują się w SWZ.
Dot.II.2.7): Szczegółowe terminy realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.

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:
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Zamawiający nie stawia warunku związanego ze zdolnością do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogami związanymi z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku związanego z sytuacją ekonomiczną i finansową.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek jeżeli wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej:
- dla zamówienia częściowego nr 1: - jednej dostawy wraz z montażem multimediów na łączną kwotę minimum:
10 000,00 brutto zł;
- dla zamówienia częściowego nr 2: - dwóch dostaw sprzętu komputerowego na kwotę minimum: 500 000,00
brutto zł.
- dla zamówienia częściowego nr 3: - jednej dostawy drukarek na łączną kwotę minimum: 100 000,00 brutto zł.
- dla zamówienia częściowego nr 4: - jednej dostawy drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych na łączną
kwotę minimum: 30 000,00 brutto zł.
- dla zamówienia częściowego nr 5: - jednej dostawy telewizorów wraz z potwierdzeniem uruchomienia systemu
telewizji szpitalnej lub hotelowej na łączną kwotę minimum: 300 000,00 brutto zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających
na zasobach innych podmiotów, powyższe warunki w zakresie doświadczenia mogą zostać spełnione przez
jednego wykonawcę z podmiotów występujących wspólnie.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr
5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021.1129)
(zwanej dalej „ustawą Pzp").

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2021
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Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Dot. IV.1.1) Zamawiający skracając termin składania ofert powołuje się na ww. przesłankę tj.: Zamawiający
może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15
dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących
przypadkach: jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione.
W roku 2018 Zamawiający dokonał zawarcia umowy w zakresie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. Zamawiający w celu zakończenia procesu
uruchomienia ww. szpitala musi wszcząć jeszcze inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
m.in. wyposażenie szpital w sprzęt medyczny, teleinformatyczny oraz w meble. Przedmiotowe postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na sprzęt teleinformatyczny zostało pierwszy raz wszczęte w roku
2021 i obejmowało swym zakresem następujące zamówienia częściowe: nr 1: Dostawa multimediów; nr 2:
Dostawa komputerów; nr 3: Dostawa drukarek; nr 4: Dostawa drukarek wielofunkcyjnych i wielkoformatowych,
nr 5: Dostawa telewizorów. Jednak Zamawiający zmuszony został unieważnić przedmiotowe postępowanie
w dniu: 03 września 2021 r. na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, albowiem wszystkie złożone oferty
podlegały odrzuceniu.W związku z powyższym, jak i faktem zbliżającym się końcem realizacji budowy
szpitala Zamawiający podjął decyzję o skróceniu terminu składania ofert we wszczynanym postępowaniu
przetargowym i wyznaczył 20 - dniowy termin na składanie ofert. Należy zauważyć, że jak najszybszy wybór
oferty jest niezbędny do zapewnienia uruchomienia szpitala w pożądanym terminie. Dodać również należy,
co też wskazano wyżej, że jest to drugie kolejne postępowanie w tym przedmiocie, a zakres zamówienia nie
został istotnie zmodyfikowany, co powoduje iż skrócony termin składania ofert nie wypłynie negatywnie na
konkurencyjność.
2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego na ograniczoną ilość znaków nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także dokumentów, których
Zamawiający żąda.
3. Szczegółowe informację dotyczące przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych zawarte są w
SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, nie wymaga wniesienia zabez. należytego wykonania umowy.
4. „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. działają w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego na podstawie
umowy nr DZ-I/2/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w przedmiocie świadczenia usługi inwestora zastępczego
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oraz innych usług w ramach projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala
pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego
programu operacyjnego na lata 2014–2020.
5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium.
6. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
7. Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną w SWZ dot. RODO, szczegółowe informacje na temat ww. klauzuli
zawarte są w pkt 25 SWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w postaci elektronicznej albo kopię tego
odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
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