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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656693-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2022/S 228-656693

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288900
Adres pocztowy: Al.Powstańców Wielkopolskich 72
Miejscowość: SZCZECIN
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal
E-mail: w.sybal@spsk2-szczecin.pl 
Tel.:  +48 914661088
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
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/pn/spsk2_szczecin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz pozycjonerów wielokrotnego 
użytku dla SPSK-2 w Szczecinie
Numer referencyjny: ZP/220/80/22

II.1.2) Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz 
pozycjonerów wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie tj.:
- Materiały zużywalne do operacji okulistycznych;
- Materiały zużywalne do fakowitrektomu OERTLI OS4 (VC860300);
- Materiały zużywalne jednorazowe do operacji okulistycznych;
- Materiały zużywalne jednorazowe do operacji okulistycznych;
- Iniektor szklany;
- Sonda do tonometru;
- Pozycjonery wielokrotnego użytku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 963 930.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 –Materiały zużywalne do operacji okulistycznych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141410 Przecinaki i noże chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do operacji okulistycznych:
1. Kaniula okulistyczna
2. Kaniula okulistyczna do hydroresekcji;
3. Nóż okulistyczny skośny do paracentezy;
4. Nóż okulistyczny typu SLIT;
5. Nóż okulistyczny typu SLIT;
6. Manipulator wewnątrzgałkowy;
7. Marker okulistyczny;
8. Pęseta do witrektomii typu Eckard;;
9. Punch próżniowy do rogówki dawcy;
10. Trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy;
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25%
Cena - Waga: 75%
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 768 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Materiały zużywalne do fakowitrektomu OERTLI OS4 (VC860300)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do fakowitrektomu OERTLI OS4:
1. Igła fletowa;
2. Oświetlacz żyrandolowy;
3. Sonda do lasera;
4. System iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego;
5. System iniekcji oraz ekstrakcji oleju uniwersalny;
6. Witrektom pneumatyczny;
7. Worek na odpady;
8. Zestaw do witrektomii 23G i 25G;
9. Zestaw do zabiegów fakoemulsyfikacji;
10. Zestaw obłożenia operacyjnego do witrektomii 23G i 25G.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 819 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Materiały zużywalne jednorazowe do operacji okulistycznych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141410 Przecinaki i noże chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do operacji okulistycznych:
1. Łącznik LL męski;
2. Nóż typu Crescent;
3. Nóż typu MVR;
4. Nóż typu Safety SLIT;
5. Nóż typu SLIT ;
6. Nóż typu SLIT ;
7. Pęseta do usuwania szwów;
8. Pęseta prosta;
9. Zatyczka do kanalików łzowych.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25%
Cena - Waga: 75%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 77 110.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Materiały zużywalne jednorazowe do operacji okulistycznych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141410 Przecinaki i noże chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do operacji okulistycznych:
1. Implant (gąbka);
2. Mikropęsetka typu Tano do ILM;
3. Nóż;
4. Nóż do witrektomii;
5. Nóż okulistyczny;
6. Nóż okulistyczny;
7. Pęsetka do witrektomii typu Eckardt;
8. Pęsetka do witrektomii typu Eckardt;
9. Pęsetka do fiksacji typu Scharion;
10. Retraktor tęczówkowy (haczyk);
11. Rezerwuar do igły fletowej, do zabiegów witrektomii;
12. Rękaw (mufka);
13. Taśma.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25
Cena - Waga: 75%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 212 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5: Iniektor szklany
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Iniektorów szklanych w ilości 30 szt.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6: Sonda do tonometru
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sond do tonometru w ilości 30 opakowań
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7 – Pozycjonery wielokrotnego użytku
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycjonerów wielokrotnego użytku w ilości 80 sztuk
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Formularzu cen jednostkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 320.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na to zadanie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
I. 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby na własny koszt i ryzyko do Magazynu 
Głównego zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wyroby w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.
3. Ilości wyrobów podane w formularzu(-ach) cen jednostkowych mają charakter .
II. Zmiany umowy:
a) zmiany wysokości cen jednostkowych wyrobów w przypadkach określonych w § 7 umowy,
b) obniżenia cen jednostkowych wyrobów w przypadkach innych niż określone w § 7umowy,
c) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 umowy,
d) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 umowy,
e) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 umowy,
f) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących 
przedmiot umowy, o ile zostaną spełnione warunki określone w § 5 ust. 2-7 umowy,
g) zmiany wielkości opakowania wyrobu, pod warunkiem zachowania ceny ofertowej z uwzględnieniem 
zmienionej wielkości opakowania,
h) inne określone w swz.
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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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/12/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
w Dziale Zamówień Publicznych w budynku B w pokoju nr 004
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia z postępowania Zamawiający określił w Rozdziale I pkt. XVI SWZ.
A. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy).
DO OFERTY należy dołączyć:
1.1. FORMULARZ OFERTY
1.2. FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH :
1.3. PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ZAPISAMI swz (o ile dotyczy)
1.4 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, (o ile dotyczy)
1.5 PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane pkt XIX. . Jeżeli wykonawca nie złoży 
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, 
zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że 
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przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie 
kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu 
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1.6 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia winni dołączyć OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które dostawy wykonają 
poszczególni wykonawcy.
1.7 OŚWIADCZENIE (JEDZ)
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w 
Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB 
BIORĄCYCH
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dotycząca rozporządzenia 
RODO znajduje się w Rozdziale I pkt. XXVI SWZ).
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na platformie w formularzu 
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.
- Dokumenty wymagane na wezwanie wyszczególnione są w SWZ.
- Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ, w ogłoszeniu jest za mało miejsca na zamieszczenie wszystkich 
ważnych informacji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy,
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści SWZ wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności zamawiającego wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony pod lit. a).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX PZP.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2022
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