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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336100-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 147-336100

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Obsługi Szpitala pok. 222
Tel.:  +48 846775031
E-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl 
Faks:  +48 846385145
Kod NUTS: PL8
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług
Numer referencyjny: 9/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:szpitalniepublicznyzam@wp.pl
www.szpital.com.pl
www.szpital.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług, który
został podzielony na dwa etapy, mianowicie:
Etap I – sprzedaż wraz z dostawą do szpitala i instalacją sprzętu w wyznaczonych miejscach:
a) serwerów aplikacyjnych,
b) serwerów bazodanowych,
c) serwera backupowego,
d) macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym,
e) systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
f) systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
g) UPSów,
h) switchy FC,
i) szafy RACK,
j) oprogramowania antywirusowego,
k) licencji na moduł e-Konsultacje,
l) licencji na moduł e-Wyniki
Etap II – usługi polegająca na:
a) wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,
b) wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji
medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który to określa przedmiot
zamówienia na poziomie wymagań parametrów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 464 637.70 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
72263000
30200000
48600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług, który
został podzielony na dwa etapy, mianowicie:
Etap I – sprzedaż wraz z dostawą do szpitala i instalacją sprzętu w wyznaczonych miejscach:
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a) serwerów aplikacyjnych,
b) serwerów bazodanowych,
c) serwera backupowego,
d) macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym,
e) systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
f) systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
g) UPSów,
h) switchy FC,
i) szafy RACK,
j) oprogramowania antywirusowego,
k) licencji na moduł e-Konsultacje,
l) licencji na moduł e-Wyniki.
Etap II – usługi polegająca na:
a) wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,
b) wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji
medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który to określa przedmiot
zamówienia na poziomie wymagań parametrów sprzętowych, wymagań parametrów systemu oraz warunków
gwarancji. UWAGA! Wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia:
a) urządzenia: serwery aplikacyjne, serwery bazodanowe, serwer backupowy, macierze dyskowe z dodatkowym
modułem dyskowym, UPSy, switche FC, szafa RACK muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane i
gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Dodatkowo musi być nieużywany,
co oznacza, że nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieodnawialne
oraz muszą posiadać znaki, certyfikaty, w tym oznakowanie CE, wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
b) do dostarczonych Urządzeń powinna być dołączona kompletna dokumentacja techniczna, oraz
dokumentacja użytkownika w języku polskim;
c) urządzenia, powinny posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie (tj.: kabel zasilający, instrukcja,
sterowniki itp.) umożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i posiadanymi cechami;
d) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania Urządzeń w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja
zarówno produktu jak i producenta;
e) elektroniczne licencje na oprogramowanie tj: systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym, oprogramowanie antywirusowe, licencja na moduł
e-Konsultacje, licencja na moduł e-Wyniki powinny być zarejestrowane u producenta.
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisach w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek
uszkodzonego sprzętu;
c) w przypadku gdy ten sam element będzie naprawiany 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana
tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiedni;
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wypełnionych kart gwarancyjnych jednoznacznie
identyfikujących urządzenie.
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5. W przypadku, gdy Zamawiający podał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy też w
załącznikach do specyfikacji, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne,
nazwy producenta, nazwy konkretnego produktu, wskazanie modeli, służyć to powinno tylko określeniu
pewnego standardu (rodzaju), nie jest celem Zamawiającego wskazanie konkretnego rozwiązania.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie
sprzęt lub oprogramowanie o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości
nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów
technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność-jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.02.01.00-06-002/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: art. 93 ust 1a – środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
4) odpisu 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;
5) oświadczenia 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,
— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne,
— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zm.)
(Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)
6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenia wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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.(Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do siwz)
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu (JEDZ) –wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W postępowaniu oświadczenia składa
się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.:
1) pkt 1 – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
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2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
5. 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 ust.3. 1), 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. Przepis ust. 4 stosuje się.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże:
Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w raz podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej jednego zamówienia,
rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 1 000
000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), w zakres którego wchodziła:
• dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego m.in. serwery, stacje robocze, sprzęt
sieciowy,
• dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części
medycznej w zakresie m.in.: Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i e-usług,
• migracja danych z systemu medycznego i radiologicznego na nowy klaster bazy danych, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy. (załącznik nr 7 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 49.200,00 PLN. Kopie dowodu potwierdzającego
opłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
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1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń
lub podzespołów); zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych
i jakościowych zaoferowanego Przedmiotu zamówienia,
2) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza zmianę w
zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym
wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanych przez producenta
lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. Pozostałe warunki opisane są w projekcie umowy.

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: 05/09/2018
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość
Budynek administracji, II piętro, sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I-dostawa sprzętu i oprogramowania: do dnia 14.12.2018 r.
Etap II – wdrożenie modułów e-usług i systemu serwerowego: do dnia 15.11.2019 r.
1.Oferta powinna zawierać:wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), wypełniony formularz
opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ), pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów. Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu (JEDZ) – forma elektroniczna

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 224587777

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, 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 lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. 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.
5. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
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terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ 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.
8.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018


