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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich
pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 60295-2022
04/02/2022

S25

I. II. III. IV. VI.
Polska-Polanica-Zdrój: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego)
2022/S 025-060295
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 020493961
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II
Miejscowość: Polanica-Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Szotowicz, Dominika Tust-Kopeć
E-mail: zp@scm.pl
Tel.: +48 748621271/ +48 748621121/ +48 748621122
Faks: +48 748621122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.scm.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.scm.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
ZP/PN/2022/6-okulityka
II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
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:
Pakiet 1
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży
do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum
Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży
do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum
Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży
do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum
Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży
do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum
Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży
do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum
Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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:
Warunki udziału:Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.Wykaz i krótki opis
warunków:: 7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 112 i art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawdo wykluczenia z
postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego
Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według
rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – dalej „JEDZ” (Dz.U. UE 3/16),dostępnego pod adresem:
http://espd.uzp.gov.pl i po zaimportowaniu pliku JEDZ dostępnego na stronie
Zamawiającego, należy wypełnić w zakresie:7.1.1.informacje na temat Wykonawcy i
jego przedstawicieli (część II, sekcja A i BJEDZ);7.1.2. w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przezWykonawców –informacje o częściach
zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (część II,
sekcja A JEDZ);7.1.3. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, a podmioty te
zrealizują część zamówienia – informacje o częściach zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tympodmiotom wraz z podaniem firm
tych podmiotów (częśćII, sekcja C JEDZ);7.1.4.wszystkie informacje konieczne dla
potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia (część III JEDZ);7.2.1.
Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych środków w bezpłatnych,
ogólnodostępnych bazach danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne państw członkowskich Unii
Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający samodzielnie może pobrać
dokumenty;7.2.2. Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w
posiadaniu Zamawiającego podając sygnaturę postępowania oraz potwierdzi ich
prawidłowośći aktualność.7.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to
z odrębnych przepisów – na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ.7.3.2. Wykonawca
musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, za spełnienie tego wymogu
Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 Na
potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest
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przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z JEDZ część IV: Kryteria
kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień publicznych ppkt 1b oraz załączyć 2
dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywanenależycie. Dowodami tymi są w szczególności:7.3.1.1. referencje bądź
innedokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane.7.1.5.wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (część IV
JEDZ).7.2. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w przypadku, gdy:7.2.1. Wykonawca powołuje się w JEDZ
na dostępność tych środków w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich
zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt:
7.4.1 - 7.4.4 natomiast pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj.:
warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je
łącznie.
8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego - DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ
PEŁNOMOCNICTWO,
8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę;
8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie,
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 7.4.2 7.4.4;
8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:
9.1.1. pkt 7.4.4 - 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. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;9.1.1.
ppkt 7.4.2-7.4.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że że:
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9.1.1.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
9.1.1.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.4., powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt. 7.4.2 - 7.4.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.2 - 7.4.4., 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 pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego llub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby Wykonawcy ma gwarantować rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określać w szczególności:
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10 7.3.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
7.3.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.3.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi.
7.3.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 108. ust.1.
oraz art. 109 ust.1 pkt 1 i 4.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowne
19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SWZ projektowane postanowienia umowy,
które zawierają wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji
zamówienia. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do
SWZ.
19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z
postanowieniami w/w projektowanymi postanowieniami umowy.
19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w art. 264 Ustawy Pzp.
19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w
tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.
19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i
zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze
strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na
adres 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: 07/03/2022
Czas lokalny: 09:00
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Specjalistyczne Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna, ul.
Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
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
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Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587800
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale IX.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2022
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