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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372696-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
2021/S 141-372696

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orkiszewski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/wcskj

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/wcskj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wcskj

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:
Przetarg nieograniczony na zakup neuronawigacji, mikroskopu operacyjnego, oraz innego sprzętu oraz 
wyrobów medycznych dla potrzeb WCSKJ
Numer referencyjny: ZP/PN/25/07/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33162000 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przetarg nieograniczony na zakup neuronawigacji, mikroskopu operacyjnego, odsysacza ultradźwiękowego do 
bezpiecznego usuwania guzów, zestawy mikronarzędzi do operacji pod mikroskopem oraz stołu operacyjnego 
dla WCSKJ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Nawigacji neurochirurgiczna wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33169500 Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia
33162000 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Neurochirurgii w WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nawigacji neurochirurgiczna wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz załączniku 2a.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie 20 250,00 PLN.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Mikroskop operacyjny do neuronawigacji
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
33162000 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Neurochirurgii w WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Mikroskop operacyjny do neuronawigacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz załączniku 2a.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie 20 764,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odsysacz ultradźwiękowy do bezpiecznego usuwania guzów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33162100 Urządzenia używane na salach operacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Neurochirurgii w WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Odsysacz ultradźwiękowy do bezpiecznego usuwania guzów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz załączniku 2a.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie 6 450,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stół operacyjny przeznaczony do zabiegów ogólnochirurgicznych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192230 Stoły operacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Neurochirurgii w WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Stół operacyjny przeznaczony do zabiegów ogólnochirurgicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz załączniku 2a.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie 3 010,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy mikronarzędzi do operacji pod mikroskopem
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych
33169000 Przyrządy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Neurochirurgii w WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy mikronarzędzi do operacji pod mikroskopem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz załączniku 2a.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie 518,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2168 z późn. zm.) lub złoży oświadczenie, iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 
r., poz. 186 z późn. zm.), nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do 
obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu – dla wszystkich w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W pakiecie nr 1 i 2 – zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej dotyczącej prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 
800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w tym 
okresie wygaśnie (upłynie okres obowiązywania) wykonawca wykupi nowe ubezpieczenie OC i przedłoży je 
zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniego ubezpieczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Pakiet nr 3 – wykaz 2 dostaw ultradżwiękowych aspiratorów tkankowych o wartości minimum 400 000,00 
PLN brutto. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat, 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 
lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2.
Pakiet nr 4 – wykaz 2 dostaw stołów operacyjnych o wartości minimum 160 000,00 PLN brutto. W przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
6.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Ponadto wykonawca 
uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo 
rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, 
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zmiany, wykluczenia lub rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda zamawiającego w przypadku, o 
którym mowa w art. 427 ust. 4 ustawy Pzp.
Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie po dostawie, 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Płatność ratalna:
Pakiet nr 1, 2, 3, 4 – 1 rata – 50 % ceny zamówienia zostanie zapłacone w ciągu 60 dni od poprawnie 
wystawionej faktury przez wykonawcę i podpisanym protokole odbioru. 2 rata – kolejne 50 % do dnia 20 
września 2022 r.
Pakiety 5 – 60 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku zamawiającego.

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: 25/08/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Pokój 115 w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

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:
4. Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp 
wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego:
a) katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, w języku polskim. na podstawie których 
zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego 
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parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach 
firmowych, którego pakietu i pozycji dotyczy dana pozycja bądź inny dokument potwierdzający wymogi 
zamawiającego wystawiony przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela (dot. wszystkich pakietów);
b) deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) (dot. wszystkich pakietów);
c) certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikującą (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) (dot. wszystkich pakietów);
d) Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (dot. wszystkich pakietów).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 oraz 2 zamawiający zezwala na uzupełnienie dokumentów przedmiotowych jedynie w 
zakresie pakietu nr 4 oraz 5.
Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli nie ma zastosowania oświadczenie 
należy wykreślić).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
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) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 18.1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.
2. Odwołanie:
1) 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 Pzp;
2) 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;
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
4) 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 
Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej zamawiającego pod adresem (https://platformazakupowa.pl/wcskj);
6) odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione 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. Skarga do sądu:
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu;
2) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli 
przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej;
3) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego;
4) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem;
5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 
dni od dnia jej otrzymania;
6) szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy działu VI ustawy Pzp. Pełna informacja dot. odwołań 
została opisana w rozdziale 19 SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

23/07/2021 S141
https://ted.europa.eu/TED

9 / 10

https://platformazakupowa.pl/wcskj


Dz.U./S S141
23/07/2021
372696-2021-PL

10 / 10

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021
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