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i precyzyjnych 

2014/S 107-188539 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 

Sekcja II: Przedmiot  zamówienia  

Nazwa, adresy i punkty  kontaktowe  
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 1 
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka 
41-219 Sosnowiec 
POLSKA 
Tel.: +48 324130125 
E-mail: mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl?subject=TED 
Faks: +48 324130112 
Adresy internetowe:   
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital.sosnowiec.pl/ 
Więcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyska ć 
pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży 
przesy łać na adres:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.1)

Rodzaj instytucji  zamawiaj ącej  
Podmiot prawa publicznego 

I.2)

Główny przedmiot lub  przedmioty dzia łalno ści  
Zdrowie 

I.3)

Udzielenie zamówienia w  imieniu innych instytucji zamawiaj ących  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie 

I.4)

Opis  II.1)
Nazwa nadana zamówieniu  przez instytucj ę zamawiaj ącą: 
Obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego. 

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz  lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

II.1.2)
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Sekcja III: Informacje o  charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym  

świadczenia usług: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. 
Szpitalna 1 (Pracownia MR). 
Kod NUTS PL22B 
Informacje na temat  zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

II.1.3)

Informacje na temat umowy  ramowej  II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub  zakupu  
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 
obsłudze serwisowej Rezonansu Magnetycznego Achieva 1,5T produkcji firmy 
Philips, zlokalizowanego w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ulica 
Szpitalna 1. 
W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania 
przeglądów serwisowych, których częstotliwość i zakres jest zgodny z zaleceniami 
producenta (3 przeglądy/rok) i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi. 
Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną 
sprawność aparatu. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich napraw na wezwanie 
Zamawiającego oraz dostarczania wszystkich części zamiennych i podzespołów 
niezbędnych do napraw. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw ciekłego helu i napraw magnesu. 

II.1.5)

Wspólny S łownik Zamówie ń (CPV) 
50400000 

II.1.6)

Informacje na temat  Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): 
nie 

II.1.7)

Części  
To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.8)

Informacje o ofertach  wariantowych  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.1.9)

Wielko ść lub zakres  zamówienia  II.2)
Całkowita wielko ść lub  zakres:  II.2.1)
Informacje o opcjach  
Opcje: nie 

II.2.2)

Informacje o  wznowieniach  
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.2.3)

Czas trwania zamówienia lub  termin realizacji  
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

II.3)

Warunki dotycz ące zamówienia  III.1)
Wymagane wadia i  gwarancje:  
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7000,00 zł. 
2. Wadium 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-2200-41/14 
Na obsługę serwisową rezonansu magnetycznego. 
2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania 
oferty. 
3.Wadium może być wnoszone w formie: 
a) pieniądza, 

III.1.1)
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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 dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, 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. 4a. 
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. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, 
chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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. 
Główne warunki finansowe i  uzgodnienia p łatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je reguluj ących: 
1. Należność za zrealizowaną usługę płatna będzie w złotych polskich na 
podstawie prawidłowo wystawionejfaktury VAT (opisanej numerem umowy). 
2. Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem narachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
oryginału prawidłowowystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje 
umieszczona na niej prezentata Zamawiającego 

III.1.2)

Forma prawna, jak ą musi  przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie 
udzielone zamówienie: 
Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 
23 Prawa zamówień publicznych to: 
a) najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzielił 
przedmiotowego zamówienia publicznego, winna być przedłożona kopia umowy 
przedwstępnej lub inny dokumentpotwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki 
cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, zawierające, co najmniej: 
— zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
— określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

III.1.3)
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— czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 
realizację zamówienia. 
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, 
c) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania 
zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do 
wyłącznego występowania w realizacji kontraktu 
Inne szczególne  warunki  
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.1.4)

Warunki  udzia łu III.2)
Sytuacja podmiotowa  wykonawców, w tym wymogi zwi ązane 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 dotyczące: 
a) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie 
głównych usług serwisowych rezonansu magnetycznego, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co 
najmniej 2 zamówienia każde o wartości minimum 250 000,00 zł brutto. 
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 20 
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. 
zm.) do przeglądu rezonansu magnetycznego (co najmniej jeden pracownik 
serwisowy, który posiada aktualny certyfikat/uprawnienia do wykonywania 
przeglądów technicznych oraz napraw Rezonansu Magnetycznego Achieva 1,5T 
produkcji firmy Philips). 
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, wystawionego 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

III.2.1)
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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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego aktualnej informacji 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, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy, wystawionej 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
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. 
1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a tiret 
drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo 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. 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 
1.2.÷1.7 

Page 5 of 8Zamówienie public... - 188539-2014 - TED Tenders Electronic Daily

2014-06-05mhtml:file://Z:\postępowania 2014\41. Serwis Rezonansu Magnetycznego\ogloszenie o zamowi...



Sekcja IV: Procedura  

1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
a) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2 do 
SIWZ, 
b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów 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: 
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 
- wykaz wykonanych głównych usług serwisowania rezonansu magnetycznego, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie - co najmniej 2 zamówienia każde o wartości minimum 250 
000,00 zł brutto 
Dowodem, o którym mowa wyżej są: 
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo ofert; 
2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
3) W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może 
przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 
ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 20 
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. 
zm.) - co najmniej jeden pracownik serwisowy, który posiada aktualny 
certyfikat/uprawnienia do wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw 
Rezonansu Magnetycznego Achieva 1,5T produkcji firmy Philips. 
4.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 
wymaganiom Zamawiającego należy złożyć: 
- oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ, 
Zdolno ść ekonomiczna i  finansowa  III.2.2)
Kwalifikacje  techniczne  III.2.3)
Informacje o zamówieniach  zastrze żonych  III.2.4)
Specyficzne warunki  dotycz ące zamówie ń na us ługi  III.3)
Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu  
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 

III.3.1)

Osoby odpowiedzialne za  wykonanie us ługi  
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

III.3.2)
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Sekcja VI: Informacje  uzupe łniaj ące 

Rodzaj  procedury  IV.1)
Rodzaj procedury  
Otwarta 

IV.1.1)

Ograniczenie liczby  wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do sk ładania 
ofert lub do  udzia łu 

IV.1.2)

Zmniejszenie liczby  wykonawców podczas negocjacji lub dialogu  IV.1.3)
Kryteria udzielenia  zamówienia  IV.2)
Kryteria udzielenia  zamówienia  
Najniższa cena 

IV.2.1)

Informacje na temat aukcji  elektronicznej  
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.2.2)

Informacje  administracyjne  IV.3)
Numer referencyjny nadany  sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą: 
ZP-2200-41/14 

IV.3.1)

Poprzednie publikacje  dotycz ące tego samego zamówienia  
nie 

IV.3.2)

Warunki otrzymania  specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu  
opisowego  

IV.3.3)

Termin sk ładania ofert lub  wniosków o dopuszczenie do udzia łu w 
post ępowaniu 
15.7.2014 - 10:00 

IV.3.4)

Data wys łania zaprosze ń do sk ładania ofert lub do udzia łu zakwalifikowanym 
kandydatom  

IV.3.5)

Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w post ępowaniu 
polski. 

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym  oferent b ędzie zwi ązany ofert ą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.7)

Warunki otwarcia  ofert  
Data: 15.7.2014 - 10:30 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak 
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja 
przetargowa. 

IV.3.8)

Informacje o powtarzaj ącym  się charakterze zamówienia  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.1)

Informacje o funduszach  Unii Europejskiej  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

VI.2)

Informacje  dodatkowe  VI.3)
Procedury  odwo ławcze VI.4)
Organ odpowiedzialny za  procedury odwo ławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/ 
Faks: +48 224587803 

VI.4.1)

Składanie odwo łań VI.4.2)
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku 
postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego Wykonawcy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
2. Informacje ogólne. 
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi 
jeżeli ma lub miał interesw uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjomwpisanym 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. 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w w/w ustawie. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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 
nieopublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
Źród ło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat sk ładania odwo łań 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/ 
Faks: +48 224587803 

VI.4.3)

Data wys łania niniejszego  ogłoszenia:  
2.6.2014 

VI.5)
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