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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380157-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2018/S 167-380157

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5
Kędzierzyn-Koźle
47-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Abramska
Tel.:  +48 606205907
E-mail: biuro@doradztwo-przetargi.pl 
Faks:  +48 774062567
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.e-szpital.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt oddziałów:
ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych ...
Numer referencyjny: NLP.2018.4-2

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@doradztwo-przetargi.pl
www.e-szpital.eu
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Pełna nazwa postępowania: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu „Doposażenie
w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności
usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego do oddziałów: ginekologiczno-
położniczego, neonatologii oraz pediatrii funkcjonujących w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również montaż i przeszkolenie personelu
Zamawiającego – wskazane odpowiednio dla danej Części zamówienia.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - odpowiednio dla każdej części.
Informacje dotyczące: RODO oraz elektronicznej wersji JEDZ, zawarto w SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przyrządy do badań w neonatologii i pediatrii
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-
Koźle, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 obejmuje dostawę Diafanoskopu – 1 szt.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
Ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 i 1918)
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416)
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny
zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień
dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2016 r., poz. 210)
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.9.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. 2010, nr 186, poz.
1252)
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. 2017.7)
Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotyczącej wyrobów medycznych
Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotyczącej
wyrobów medycznych
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.6.2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej 1.7.2011)
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Deklaracja zgodności lub certyfikat CE (jeżeli dotyczy) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań
zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych: dokument potwierdzający
posiadanie aktualnego dopuszczenia do obrotu oferowanych produktów tj. aparatury i sprzętu medycznego
będącego przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, będzie przekazany Zamawiającemu wraz
z dostawą aparatury lub sprzętu medycznego. Wszystkie dokumenty muszą być ważne zgodnie z art. 10.1
ustawy o wyrobach medycznych oraz art. 94.1. ustawy o wyrobach medycznych. Urządzenia nie będące
urządzeniami medycznymi, które nie wymagają zgłoszenia/wpisu do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do
obrotu i użytkowania na terenie Polski, oraz być oznakowane znakiem CE.
1. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
1.1. Sprzęt medyczny powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad
materiałowych i prawnych.
1.2. Sprzęt medyczny musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu,
jak i producenta.
1.3. Oferowany sprzęt medyczny musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami
producentów.
1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
1.5. Wraz ze sprzętem medycznym Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.
1.6. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt medyczny powinien być gotowy do poprawnej,
bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów
w załączniku nr 1 do SIWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu medycznego
konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie,
szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji
sprzętu medycznego).
1.7. Dostarczony sprzęt medyczny musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w
Polsce (w przypadku zasilania sieciowego).
1.8. Dostarczony sprzęt medyczny musi być oznaczony znakiem CE.
Oferowany sprzęt medyczny musi być objęty gwarancją na okres: 24 m-cy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr RPOP.10.01.01-16-0018/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokość – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) Nie jest
wymagane wniesienie należytego zabezpieczenia umowy.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60 %.



Dz.U./S S167
31/08/2018
380157-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 8

31/08/2018 S167
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 8

Termin wykonania zamówienia - 20 %.
Okres gwarancji - 20 %.
Opis parametrów/funkcji dodatkowo punktowanych znajduje się w SIWZ Rozdz. XIV.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia wspomagające opiekę na noworodkiem i niemowlakiem
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-
Koźle, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 obejmuje dostawę Laktatorów elektrycznych – 3 szt.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
Ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 i 1918)
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416)
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny
zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień
dotyczących wyrobów (Dz.U. z 2016 r., poz. 210)
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.9.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. 2010, nr 186, poz.
1252)
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. 2017.7)
Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotyczącej wyrobów medycznych
Dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14.4.1993 r. - dotyczącej
wyrobów medycznych
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.6.2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej 1.7.2011)
Deklaracja zgodności lub certyfikat CE (jeżeli dotyczy) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań
zasadniczych o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych: dokument potwierdzający
posiadanie aktualnego dopuszczenia do obrotu oferowanych produktów tj. aparatury i sprzętu medycznego
będącego przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, będzie przekazany Zamawiającemu wraz
z dostawą aparatury lub sprzętu medycznego. Wszystkie dokumenty muszą być ważne zgodnie z art. 10.1
ustawy o wyrobach medycznych oraz art. 94.1. ustawy o wyrobach medycznych. Urządzenia nie będące
urządzeniami medycznymi, które nie wymagają zgłoszenia/wpisu do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów
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Medycznych i Produktów Biobójczych, muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do
obrotu i użytkowania na terenie Polski, oraz być oznakowane znakiem CE.
1. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
1.1. Sprzęt medyczny powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad
materiałowych i prawnych.
1.2. Sprzęt medyczny musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu,
jak i producenta.
1.3. Oferowany sprzęt medyczny musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami
producentów.
1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
1.5. Wraz ze sprzętem medycznym Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.
1.6. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt medyczny powinien być gotowy do poprawnej,
bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w
załączniku nr 1 do SIWZ.
1.7. Dostarczony sprzęt medyczny musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w
Polsce (w przypadku zasilania sieciowego).
1.8. Dostarczony sprzęt medyczny musi być oznaczony znakiem CE.
Oferowany sprzęt medyczny musi być objęty gwarancją na okres: 24 m-cy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr RPOP.10.01.01-16-0018/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokość – 70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych) Nie jest
wymagane wniesienie należytego zabezpieczenia umowy.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60 %.
Termin wykonania zamówienia - 20 %.
Okres gwarancji - 20 %.
Opis parametrów/funkcji dodatkowo punktowanych znajduje się w SIWZ Rozdz. XIV.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 137-312442

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Przyrządy do badań w neonatologii i pediatrii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Urządzenia wspomagające opiekę na noworodkiem i niemowlakiem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wraz z ofertą każdy wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, złożone na
formularzu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do
SIWZ, sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza (w formie elektronicznej i podpisanego
elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym) określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zawierające w szczególności
informacje:
a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale
VI SIWZ,
b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt
8 uPzp,
c) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312442-2018:TEXT:PL:HTML
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d) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o
podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim
podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, konsorcjum wykonawców,
oświadczenie - JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie -
JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art.
22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje
rzeczywisty dostęp do zasobów.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie
określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z
powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, a mianowicie:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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 (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać z ofertą):
a) 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.; (w tym, zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 14 uPzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: „wykonawcę, jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13”);
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
Postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
niezgodność z przepisami ustawy, 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 terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
stanowiącej podstawę wniesienia odwołania – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w sposób inny.
4. Terminy na wniesienie odwołania zawarte są w art. 182 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
6. 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.
Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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