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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70557-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Implanty ortopedyczne
2016/S 043-070557

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.:  +48 324130125
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130112
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sosnowiec.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:
Dostawa implantów ortopedycznych, systemu do autologicznej transfuzji krwi i cementu kostnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3.
Kod NUTS 

mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
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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
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych, systemu do autologicznej transfuzji
krwi i cementu kostnego. Zamówienie składa się z 13 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny
przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Endoprotezy bezcementowe anatomiczna stawu biodrowego,
Pakiet nr 2 – Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego,
Pakiet nr 3 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika,
Pakiet nr 4 – Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego,
Pakiet nr 5 – Endoproteza bipolarna bezcementowa stawu biodrowego,
Pakiet nr 6 – System płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna,
Pakiet nr 7 – Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego,
Pakiet nr 8 – Urządzenie do szycia łąkotki,
Pakiet nr 9 – Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego,
Pakiet nr 10 – Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego,
Pakiet nr 11 – Endoproteza cementowa stawu kolanowego,
Pakiet nr 12 – System do autologicznej retransfuzji krwi.
Pakiet nr 13 – Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.13 do
SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Każdy implant winien być wyposażony w etykiety (klejone) zawierające następujące informacje: numer
katalogowy, numer serii, rodzaj sterylizacji, rozmiar danego implantu.
5. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala.
6. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie
Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z 20.5.2010 (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 z
późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
7. W zakresie pakietu nr 10 – Wykonawca nieodpłatne użyczy instrumentarium z dostawą, każdorazowo do
konkretnego zabiegu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 2 dni od zamówienia.
W zakresie pakietów nr: 1÷7, nr 9, nr 11 – Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu
narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni od daty zawarcia
umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy depozytu
zawierającego pełny asortyment implantów (po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru) oraz uzupełnienie po
zużyciu poszczególnych części w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać pełny
komplet implantów w okresie realizacji umowy.
9. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń
personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
a. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które
Wykonawca dostarcza w ramach przedmiotowej umowy.
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b. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiającym określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
c. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z
doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z
użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
d. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym,
zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne środki do realizacji szkolenia (w tym materiały szkoleniowe),
dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie dla szkolących się.
e. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
f. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez
Wykonawcę, na które Zamawiający wyrazi zgodę.
g. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy,
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
d) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
e) czas trwania poszczególnych szkoleń.
Dokument ten zostanie każdorazowo przekazany do Działu Kadr Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
w Sosnowcu.
10. Wykonawca wystawi fakturę, tylko za te elementy implantów, które zostały wszczepione pacjentowi i ujęte w
protokole zużycia. Faktura będzie zawierała numer karty choroby pacjenta.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji ( z wyłączeniem
Pakietu nr 6 i Pakietu nr 9 poz. 2). Prawem opcji jest możliwość realizowania w ramach niniejszego zamówienia
większej ilości dostaw określonych w SIWZ. W ramach opcji Zamawiający wykazał, implanty i ich ilości, które
mogą być realizowane dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych
określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, w terminie realizacji umowy. Zamawiający zrealizuje ilości
podstawowe, a pozostałe ilości określone jako opcja będą realizowane w ilości dostosowanej do rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z
prawem opcji) stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
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II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Endoprotezy bezcementowe anatomiczna stawu biodrowego
1) Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych anatomicznych stawu biodrowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego
1) Krótki opis

Dostawa implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika
1) Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
1) Krótki opis

Dostawa implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Endoproteza bipolarna bezcementowa stawu biodrowego
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1) Krótki opis
Dostawa endoprotez bipolarnych bezcementowych stawu biodrowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: System płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna
1) Krótki opis

Dostawa systemów płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
1) Krótki opis

Dostawa śrub interferencyjnych do rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Urządzenie do szycia łąkotki
1) Krótki opis

Dostawa urządzeń do szycia łąkotki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
1) Krótki opis

Dostawa implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego
1) Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych rewizyjnych modularnych stawu biodrowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Endoproteza cementowa stawu kolanowego
1) Krótki opis

Dostawa endoprotez cementowych stawu kolanowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: System do autologicznej retransfuzji krwi
1) Krótki opis

Dostawa systemów do autologicznej retransfuzji krwi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników
1) Krótki opis

Dostawa cementu kostnego oraz próżniowych systemy mieszalników.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33697110, 33194220

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 4 140 PLN;
Pakiet nr 2 – 450 PLN;
Pakiet nr 3 – 2 880 PLN;
Pakiet nr 4 – 420 PLN;
Pakiet nr 5 – 1 460 PLN;
Pakiet nr 6 – 3 980 PLN;
Pakiet nr 7 – 580 PLN;
Pakiet nr 8 – 650 PLN;
Pakiet nr 9 – 540 PLN;
Pakiet nr 10 – 1 430 PLN;
Pakiet nr 11 – 6 880 PLN;
Pakiet nr 12 – 510 PLN;
Pakiet nr 13 – 400 PLN.
2. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089
z oznaczeniem:
Przetarg znak: ZP-2200-8/16 na dostawę implantów ortopedycznych, systemu do autologicznej transfuzji krwi i
cementu kostnego
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.
3.Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego),
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp.
z o.o., Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do
oferty.
4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 6.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
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6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu
umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej
faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata
Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w
szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta
winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa
zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub
Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców.
Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik:
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone
do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z 20.5.2010 (Dz.U.
z 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj. dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
— warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych, że wykonuje dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie na
kwotę nie mniejszą niż:
Pakiet nr 1 –138 000 PLN;
Pakiet nr 2 – 15 000 PLN;
Pakiet nr 3 – 96 000 PLN;
Pakiet nr 4 – 14 000 PLN;
Pakiet nr 5 – 48 700 PLN;
Pakiet nr 6 – 132 000 PLN;
Pakiet nr 7 – 19 000 PLN;
Pakiet nr 8 – 21 700 PLN;
Pakiet nr 9 – 18 000 PLN;
Pakiet nr 10 – 47 900 PLN;
Pakiet nr 11 – 229 400 PLN;
Pakiet nr 12 – 17 200 PLN;
Pakiet nr 13 – 13 400 PLN.
2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i
realizacji zamówienia. Zawartość oferty
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,
1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
1.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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;
1.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1.8.1 o których mowa w:
a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 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,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy Pzp.
1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, oraz lit. b) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.8.1 lit. a
tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.8.1., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 1.8.2. stosuje się odpowiednio.
1.9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 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, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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 właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
1.10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
— Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2.1 do SIWZ,
— Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (jeżeli dotyczy) albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
3. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności



Dz.U./S S43
02/03/2016
70557-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 16

02/03/2016 S43
http://ted.europa.eu/TED

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

11 / 16

jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –
co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 –138 000 PLN;
Pakiet nr 2 – 15 000 PLN;
Pakiet nr 3 – 96 000 PLN;
Pakiet nr 4 – 14 000 PLN;
Pakiet nr 5 – 48 700 PLN;
Pakiet nr 6 – 132 000 PLN;
Pakiet nr 7 – 19 000 PLN;
Pakiet nr 8 – 21 700 PLN;
Pakiet nr 9 – 18 000 PLN;
Pakiet nr 10 – 47 900 PLN;
Pakiet nr 11 – 229 400 PLN;
Pakiet nr 12 – 17 200 PLN;
Pakiet nr 13 – 13 400 PLN.
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy:
implanty ortopedyczne (dotyczy Pakietu nr 1÷7),
urządzenia do szycia łąkotki (dotyczy Pakietu nr 8),
system do autologicznej transfuzji krwi (dotyczy Pakietu nr 12),
cement kostny oraz próżniowy system mieszalników (dotyczy Pakietu nr 13)
Dowodem, o którym mowa wyżej są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 2317).
4. W celu potwierdzenia, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy
złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
— oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ, że Wykonawca posiada:
— Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – W odniesieniu do wyrobów medycznych
objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu
zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr
107, poz. 679 z późn. zm.) tj.:
— deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,
— certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane
odrębnymi przepisami,
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a w przypadku, gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również
powiadomienie lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych,
— Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach
techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (w języku polskim).
Przedstawione dokumenty winny być opisane nr pozycji formularza asortymentowo-cenowego, którego
dotyczą.
Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
7. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby,
wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby, nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane
są zasoby, zasoby, które podmiot trzeci udostępnia (czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane), czas na jaki zasoby te są udostępnione, formę w jakiej podmiot trzeci będzie
uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, jeżeli udostępnienie dotyczy zasobów wiedzy i doświadczenia
(w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym,
niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia).
Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być podpisane przez osobę/osoby posiadające prawo
reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z zasadą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające prawo
reprezentowania podmiotu trzeciego na podstawie odrębnego umocowania (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo
to, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub dany podmiot trzeci,
musi zostać załączone do oferty. Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów winno zostać
złożone w oryginale.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów określonych w pkt: V.1. SIWZ.
9. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie
art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma
pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z
Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców.
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10. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i
konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne
oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.
11. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
— formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
— formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz 2.1 do SIWZ,
— formularz/e asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 ÷ 4.13 do SIWZ,
— wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i
opatrzone pieczęcią imienną.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 12 sporządzone były zgodnie z załącznikami w
pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1 oraz 4.1÷4.13 i 5 na drukach
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Dokumenty, o których mowa w pkt. V.1. mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i
opatrzone pieczęcią imienną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

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

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:
ZP-2200-8/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.4.2016 - 10:00

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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.4.2016 - 10:30
Miejscowość:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.

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
Wykonawca oświadczy, że posiada:
— Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – W odniesieniu do wyrobów medycznych
objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu
zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr
107, poz. 679 z późn. zm.) tj.:
— deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,
— certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane
odrębnymi przepisami,
a w przypadku, gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również
powiadomienie lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych,
Wykonawca w/w dokumenty przedłoży wraz z podpisaną umową.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
2. Informacje ogólne.
a) 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,
b) 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, c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:
— przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o
art. 181 ustawy Pzp,
— wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
— skarga do sądu.
3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art.
179–189 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach
określonych w ww. ustawie.
5. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w
terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności 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 przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, w terminie 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2016

http://uzp.gov.pl
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