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Polska-Lądek-Zdrój: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2019/S 053-121245

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A.

000288283

ul. Wolności 4

Lądek-Zdrój

57-540

Polska

Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel.: +48 748115470

E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

Faks: +48 748115470

Kod NUTS: PL518

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.uzdrowisko-ladek.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole

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/ladek-dlugopole

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/ladek-dlugopole

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot leczniczy - spółka akcyjna województwa 

dolnośląskiego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
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Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Numer referencyjny: ZP/3/2019

II.1.2) Główny kod CPV

15000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 

dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.:

Część I: Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1a i A. Część II: Sukcesywne dostawy ryb 

przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg 

zał. nr 1b. Część III: Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1c i B.

Część IV: Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. 1d.

Część V: Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1e.

Część VI: Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1f.

Część VII: Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1g.

Część VIII: Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek - Długopole 

S.A. wg zał. nr 1h.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 708 481.05 EUR

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:

Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy mięsa i produktów 

mięsnych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określają załączniki nr 1a i A do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 143 805.19 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 07/07/2019

Koniec: 06/07/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określa załącznik nr 1b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 23 946.01 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 14/06/2019

Koniec: 13/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-

Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określają załączniki nr 1c i B do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 134 457.06 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 27/06/2019

Koniec: 26/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych Lądek-Długopole 

S.A.

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15300000

15321000

15330000

15331400

15332200

15332400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określa załącznik nr 1d do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 33 188.60 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 07/06/2019

Koniec: 06/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych Lądek-Długopole 

S.A.

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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15800000

15812100

15820000

15831200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określa załącznik nr 1e do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 44 432.76 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 07/07/2019

Koniec: 06/07/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla uzdrowiska 

Lądek_długopole S.A.

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

03200000

03220000

03221000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.
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II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określa załącznik nr 1f do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 129 757.36 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 07/06/2019

Koniec: 06/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

03212100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 

Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określa załącznik nr 1g do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 33 576.32 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 14/06/2019

Koniec: 13/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

15112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Szczegółowy zakres i ilość określa załącznik nr 1h do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 39 438.96 EUR

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

systemu zakupów

Początek: 07/06/2019

Koniec: 06/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień: 

Zamówienia są realizowane sukcesywnie.

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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą 

zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: 

Określenie warunków: Zamawiający za spełnienie warunku uzna jeżeli:

— Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami 

spożywczymi i posiada aktualną decyzję lub zaświadczenie wydane przez 

właściwy organ urzędowej kontroli żywności – jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień - dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,

— Wykonawca znajduje się pod stałym nadzorem służb kontroli żywności – 

dotyczy części 1 i 8 zamówienia wyłącznie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczególny sposób.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Określenie warunków: Zamawiający za spełnienie warunku uzna:

I. Wykazanie się dostawami wykonanymi a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanymi, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.

Zamawiający wymaga wykazania się minimalnie jedną dostawą produktów 

spożywczych o wartości brutto na co najmniej:

— 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) dla części 1,

— 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 2,

— 550 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 

3,

— 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) dla części 4,
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Sekcja IV: Procedura

— 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla części 5,

— 520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) dla części 

6,

— 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) dla części 7,

— 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla części 

8.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części jednocześnie na 

potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku powinien wykazać się łączną 

wartością dostaw, na które składa ofertę.

II. Dysponowanie minimum jednym środkiem transportu do przewozu 

artykułów spożywczych:

a) dla części 1, 3 i 8: chłodni (izotermy);

b) dla części 2, 4, 5, 6 i 7 specjalistyczny środek transportu;

Wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wszelkie postanowienia dla postępowania zawierają Projekty umów 

stanowiące załączniki do SIWZ: 3a, 3b, 3c i 3d.

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

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-172785

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

Data: 17/04/2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 17/04/2019
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Czas lokalny: 11:30

Miejsce: 

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój, 

POLSKA, pokój nr 4 (Dział zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego jest: Anna Kostecka – 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – tel./fax. 74/811 54 70.

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert 

nastąpi do dnia 17.4.2019r. o godz. 11.30. w siedzibie Zamawiającego: ul. 

Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój, POLSKA, pokój nr 4 (Dział zamówień 

Publicznych i Zaopatrzenia).

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 

12 miesięcy

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warzszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

ul. Wolności 4

Lądek-Zdrój

57-540

Polska

Tel.: +48 748115470

E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

Faks: +48 748115470

Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 

prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., nr 1986 z późn. zm. 

zwana dalej pzp)

2. Art. 182. 1.Pzp Odwołanie wnosi się:
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a) 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 Pzp zdanie drugie albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. 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:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8; 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 

wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na pod-stawie art. 11 ust. 8 – w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wolności 4

Lądek-Zdrój

57-540

Polska

Tel.: +48 748115470

Faks: +48 748115470

Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2019
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