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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436536-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2018/S 193-436536

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3
Iława
14-200
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Laskowski
Tel.:  +48 8964496808
E-mail: dzp@szpital.ilawa.pl 
Faks:  +48 896492425
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.ilawa.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.ilawa.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Informatyzacja Powiatowego Szpitala w Iławie w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej i e-
usług w Powiatowym Szpitalu w Iławie”
Numer referencyjny: 30/2018

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:dzp@szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury informatycznej i e-usług w Powiatowym Szpitalu w
Iławie w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej i e-usług w Powiatowym Szpitalu w Iławie”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 E-zdrowie, Oś Priorytetowa 3 – Cyfrowy region.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 (w zakresie Części I) oraz w
Załączniku nr 4 (w zakresie Części II).

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:
Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do rozbudowy infrastruktury informatycznej
i e-usług wraz z dostawą sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego wyposażenie serwerowni wraz
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
72263000
80500000
80510000
48820000
32420000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława

II.2.4) Opis zamówienia:
Element oferty
1. Repozytorium elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2. Centrum certyfikacji
3. System usług elektronicznych oferujący następujące usługi dla pacjentów i personelu Szpitala oraz
podmiotów współpracujących:
e-powiadomienia
e-wywiad
e-kontrahent
e-dokumentacja
e-rejestracja – rozwój posiadanej usługi w zakresie dostosowanie do WCAG 2.0 i integracja z innymi e-usługami
oraz repozytorium EDM,
e-wyniki - rozwój posiadanej usługi w zakresie dostosowanie do WCAG 2.0 i integracja z innymi e-usługami
oraz repozytorium EDM,
Telekonsultacje,
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4. Serwer typ 1 (2 szt.)
5. Serwer typ 2 (3 szt.)
6. Switch rdzeniowy sieci (1 szt.)
7. Macierz dyskowa 50 TB (2 szt.)
8. Laptop (11 szt.)
9. UPS (1 szt.)
10. Firewall (1 szt.)
11. Monitoring serwerowni (1 szt.)
12. Oprogramowanie systemowe (3 szt.)
13. Oprogramowanie antywirusowe (1 szt.)
14. Oprogramowanie do wirtualizacji (4 szt.)
15. Licencja na podłączenie urządzeń do archiwum (6 szt.)
16. Oprogramowanie bazy danych
17. Wdrożenie systemu EDM i e-usług
18. Szkolenia

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: 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:
RPWM.03.02.00-28-0016/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przed terminem składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
Do Części I w wysokości 45 000,00 PLN (słownie czterdzieści pięć tysięcy złotych 0/100),
Szczegóły w SIWZ.
Kryteria oceny ofert dla części I:
C - Łączna cena ofertowa brutto 60 %
D - Doświadczenie kluczowego personelu 30 %
G- Gwarancja 10 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa stacji roboczych, monitorów wraz z oprogramowaniem systemowym.
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30214000
30213100
48700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława

II.2.4) Opis zamówienia:
Stacje robocze + monitory (71 szt.)

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
Okres w miesiącach: 3
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:
RPWM.03.02.00-28-0016/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przed terminem składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
Do Części II w wysokości 7 000,00 PLN (słownie siedem tysięcy złotych 0/100).
Szczegóły w SIWZ
Kryteria oceny ofert Dla części II
C - Łączna cena ofertowa brutto 60 %
G – Gwarancja 40 %

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie a za wstępne potwierdzenie warunku uzna.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej dla Części I;
2.2.1 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000
000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
2.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej dla Części II;
2.3.1 Dla części II posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.4.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno
zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego służącego
do obsługi procesów leczenia pacjentów w tym e-usług o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto
(słownie: jeden milion złotych brutto), w zakres którego wchodziła:
1) dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego m.in. serwery, stacje robocze,
sprzęt sieciowy,
2) dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie m.in.: Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
(EDM) i e-usług,
3) migracja danych z systemu medycznego i radiologicznego na nowy klaster bazy danych.
W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość
netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów
NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2.4.2 Ponadto, warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie lub możliwość dysponowania osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1) Kierownik projektu (1 osoba), posiadający:
• certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów
wyższych w specjalności: zarządzanie projektami,
• udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej w jednostce ochrony
zdrowia na stanowisku kierownika Projektu o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto
2) Specjalista A w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej (3 osoby)
posiadający udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej w jednostce
ochrony zdrowia na stanowisku wdrożeniowca o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto
3) Specjalista B w zakresie konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego
(1 osoba) posiadający udział w minimum 1 dostawie, konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego (co
najmniej: serwer, stacje robocze, sprzęt sieciowy) na stanowisku wdrożeniowca,
4) Specjalista C w zakresie migracji danych (2 osoby) posiadające udział w minimum 1 migracji danych z
systemu medycznego i radiologicznego w jednostce ochrony zdrowia na nowy klaster bazy danych,
5) Specjalista D (1 osoba) posiadający certyfikat w zakresie administrowania oferowaną bazą danych.
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Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w zakresie wymaganych ostatnich dwóch specjalistów(C,D), w
przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której
jest zgłaszana.
Wykonawca poza wymienionymi wyżej osobami musi zapewnić personel niezbędny do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
2.2. Zdolności technicznej i zawodowej dla Części II
2.2.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każde,
polegająca na dostawie sprzętu komputerowego wraz ze szkoleniem.
2.2.2.Ponadto dysponowanie lub możliwość dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
1) Specjalista certyfikowany (min. 1 osoba) przez producenta oferowanego sprzętu komputerowego, który
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialny za świadczenie usług
instalacyjno-konfiguracyjnych oferowanego sprzętu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3) potwierdzających spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – osobno dla Części I (według wzoru stanowiącego załącznik 7a do SIWZ) i
Części II zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7b do SIWZ)
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - osobno dla Części I (według wzoru stanowiącego załącznik 8a do SIWZ) i Części
II zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik 8b do SIWZ)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Przedmiot zamówienia w zakresie Części I zostanie zrealizowany w terminie nie później niż do 15.11.2019 r.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie Części II zostanie zrealizowany w terminie nie później niż 3 miesiące od
daty podpisania umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 13/11/2018
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: 13/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława, Sala
konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital.ilawa.pl, informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
Ceny, terminu wykonania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Brak
podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie JEDZ
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu
Na etapie składania ofert, oferta powinna zawierać:
Dla części I oraz II

www.szpital.ilawa.pl
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a. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (dla części I lub II),
Formularz oferty
b. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a (dla cz I) lub załącznika 2a (dla
cz 2) do Formularza Oferty opis oferowanych funkcjonalności i minimalne parametry oferowanego sprzętu w
Części I
c. Sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz osób, które będą
skierowane do realizacji zamówienia
d. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy złożone w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”), o którym mowa w rozdziale VII A pkt. 1.1.
SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1
e. Dowód wniesienia wadium - w przypadku innych niż pieniądz (przelew) form wniesienia wadium
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ;
c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ.
d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert potwierdzających spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca musi złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w SIWZ rozdział VI pkt. 20

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
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