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Dostawy - 167303-2019

10/04/2019    S71    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Kraków: Prześcieradła używane na salach operacyjnych

2019/S 071-167303

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 
ul. Prądnicka 80 
Kraków 
31-202 
Polska 
Osoba do kontaktów: Mateusz Budzicz 
Tel.: +48 126142532 
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 
Faks: +48 126143486 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii
Numer referencyjny: DZ.271.27.2019

II.1.2) Główny kod CPV

39518200
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni
Hemodynamiki i Angiografii

mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl?subject=TED
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 990 000.00 PLN

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:

Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39518200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sterylny zestaw obłożenia do nagłych interwencji sercowo-naczyniowych z
dodatkowymi wyrobami medycznymi - 4 000 szt. oraz sterylny zestaw obłożenia do
koronarografii z dodatkowymi wyrobami medycznymi - 2 000 szt.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 500,00 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (Parametry techniczne) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 950 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24
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:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni
liczone od ustalonej daty składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39518200
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sterylny zestaw obłożenia do długotrwałych zabiegów angioplsatyki z dodatkowymi
wyrobami medycznymi - 4 000 szt.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 800,00 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (Parametry techniczne) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 680 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24
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:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni
liczone od ustalonej daty składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39518200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów angiografii z dodatkowymi wyrobami
medycznymi - 3 000 szt.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 600,00 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (Parametry techniczne) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 360 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24
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:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni
liczone od ustalonej daty składania ofert.

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:
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie czego składa
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ - do
upływu terminu składania ofert.
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 oświadczeń i dokumentów:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
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Sekcja IV: Procedura

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).
7. Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności lub zgłoszenia do rejestru wyrobów
medycznych lub innego dokumentu równoważnego – dla zaoferowanych wyrobów
medycznych – dotyczy Pakietów nr 1-3;
8. Katalogi lub ulotki producenta lub inne dokumenty równoważne – dla
zaoferowanych wyrobów medycznych w języku polskim lub angielskim – dotyczy
Pakietów nr 1-3;
9. Próbki zaoferowanych wyrobów medycznych – po 2 sztuki dla każdego zestawu
obłożeń – dotyczy Pakietów nr 1-3;
10. Karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po
procesie sterylizacji lub innego dokumentu równoważnego – dla potwierdzenia
parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących
wymogiem aktualnej normy PN-EN 13795 – dla Pakietów nr 1-3.
Ciąg dalszy w Sekcji VI.3

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 3 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 09:30
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siebie Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jawne.

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:

Dokończenie Sekcji III.1.1)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1):
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2) pkt 2-3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 2 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.1.1) w pkt. 1, składa dokument, o
którym mowa w ust. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II.
Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od
ustalonej daty składania ofert.
III.
Suma wadium za wszystkie pakiety wynosi 19 900,00 PLN.
IV.
Wszelka korespondencja z wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w treści ogłoszenia
platformą zakupową.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. 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.
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. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo
zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone powyżej 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.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
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Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując
stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może
zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
nie przysługuje skarga. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- nie zawiera braków formalnych,
- uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/04/2019
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