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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142878-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Serwery
2015/S 081-142878

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed. Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 17/18
Osoba do kontaktów: Radosław Cichy
53-653 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 717504114
E-mail: radoslaw.cichy@it-med.eu
Faks:  +48 717504113
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.it-med.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o.
ul. Jastrzębia 23/1
Osoba do kontaktów: Radosław Cichy
53-148 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 717504626
E-mail: radoslaw.cichy@it-med.eu
Faks:  +48 717504621
Adres internetowy: www.it-med.eu
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o.
Ul. Jastrzębia 23/1
Osoba do kontaktów: Radosław Cichy
51-135 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 717504626
E-mail: radoslaw.cichy@it-med.eu
Faks:  +48 717504621
Adres internetowy: www.it-med.eu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o.
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ul. Jastrzębia 23/1
Osoba do kontaktów: Radosław Cichy
53-148 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 717504626
E-mail: radoslaw.cichy@it-med.eu
Faks:  +48 717504621
Adres internetowy: www.it-med.eu

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: inżynier kontraktu zarządzający projektem

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Dolnośląskie Centrum Onkologii
ul. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, ul. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.
Kod NUTS PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, serwerowego i rozbudowy macierzy,
- dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni,
- dostawa oprogramowania systemowego,
- dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania integrującego systemy Hipokrates i Infomedica,
dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląskie
e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój usług
elektronicznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia
14.05.2013r.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48820000, 30214000, 30232000, 32420000, 48000000, 48611000, 72268000, 72265000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, serwerowego i rozbudowy macierzy,
- dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni,
- dostawa oprogramowania systemowego,
- dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania integrującego systemy Hipokrates i Infomedica,
dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląskie
e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój usług
elektronicznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia
14.05.2013r.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 132 004,42 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 63 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK
S.A. 35 Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem "Wadium w postępowaniu nr ZP/
PN/34/15/EI"
4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać:
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie
lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp o następującym lub
analogicznym brzmieniu:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania
na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły
okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze
zm.”
e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
f) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek
bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno
być wniesione w oryginale dołączonym do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, lub unieważnieniu postępowania,
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego,
c) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
9. W przypadku nie wniesienia wadium w zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
10. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
11. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy.
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13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
14. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym
banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia płatne będzie po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za termin zapłaty uważa się datę złożenia przez Wykonawcę polecenia obciążenia swego rachunku
bankowego.
4. Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn.: „Dolnośląskiee-
Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, współfinansowanego przez Unię Europejskąz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dlaWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust.
1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie
musi zostać złożone wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są
wspólnie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia - obowiązany jest złożyć każdy
z tych podmiotów.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
a) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
b) wskazanie Pełnomocnika,
c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
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d) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 22
ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sekcji III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
h) W celu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, zamawiający żąda by
wykonawca wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.), lub informacje o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia wraz z
ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) wykazu wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami tymi są:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa lit a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, wskazanych w lit. a) i b).
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia składane są w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą
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za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa ust. 2 pkt 1 lit. b-g Wykonawca przedkłada:
1) zamiast dokumentów wskazanych w ust. 2. lit b - d oraz f) - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentu wskazanego w ust. 2 lit e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11) ustawy.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5) ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału polega na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
ust. 2. lit a-g.
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) obudowa BLADE – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE),
b) serwer BLADE – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE),
c) przełącznik sieci SAN – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE),
d) przełącznik sieci LAN 10GE – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi
(Deklaracja CE),



Dz.U./S S81
25/04/2015
142878-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/15

25/04/2015 S81
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/15

e) wkładki FC – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
f) macierze – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
g) stacja komputerowa – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE), certyfikat EnergyStar,
h) monitor LCD – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
i) urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne laserowe – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z
wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
j) klimatyzacja precyzyjna – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi
(Deklaracja CE),
k) system kontroli środowiska – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi
(Deklaracja CE),
l) dla sprzętu sieciowego, sprzętu serwerowego, macierzy, sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni
do oferty należy dołączyć dokumenty (np. katalogi, specyfikacje techniczne itp.) opublikowane przez producenta
danego urządzenia potwierdzające, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia; dokumenty muszą stanowić element oferty; strony dołączonych dokumentów
należy ponumerować zachowując ciągłość z pozostałymi dokumentami oferty tak, aby możliwe było wskazanie
stron oferty, na których znajduje się potwierdzenie poszczególnych wymagań SIWZ w odniesieniu do
poszczególnych urządzeń.
13. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 12 złożyć równoważne zaświadczenia
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
14. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 12 złożyć inne dokumenty potwierdzające
stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych
środków zarządzania środowiskiem.
15. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie
musi zostać złożone wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są
wspólnie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
natomiast dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia - obowiązany jest złożyć każdy
z tych podmiotów.
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.) złożyli
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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19. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda
przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w zakresie określonym w sekcji III.2.2);
3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 950 000,00 zł (słownie:
dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
i. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych z ofertą dokumentów.
ii. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający
przeliczy je na złoty polski. Do wszystkich koniecznych przeliczeń zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień ogłoszenia postępowania.
iii. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) wykazu wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami tymi są:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa lit a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy określone w sekcji III.2.3) zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, wskazanych w lit. a) i b).
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
i. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału i wykazu wykonanych głównych dostaw oraz dowodów czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
ii. W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości zamówienia na walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu potwierdzenia
spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, a w przypadku zadań niezakończonych - na dzień
wystawienia dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN (siedemset tysięcy złotych
brutto), którego przedmiotem była jednorazowa dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sprzętu
komputerowego i serwerowego w tym stacji roboczych, macierzy i serwerów.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) obudowa BLADE – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE),
b) serwer BLADE – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE),
c) przełącznik sieci SAN – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE),
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d) przełącznik sieci LAN 10GE – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi
(Deklaracja CE),
e) wkładki FC – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
f) macierze – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
g) stacja komputerowa – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja
CE), certyfikat EnergyStar,
h) monitor LCD – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
i) urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne laserowe – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z
wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE),
j) klimatyzacja precyzyjna – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi
(Deklaracja CE),
k) system kontroli środowiska – deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi
(Deklaracja CE),
l) dla sprzętu sieciowego, sprzętu serwerowego, macierzy, sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni
do oferty należy dołączyć dokumenty (np. katalogi, specyfikacje techniczne itp.) opublikowane przez producenta
danego urządzenia potwierdzające, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 złożyć równoważne zaświadczenia
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
4. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 złożyć inne dokumenty potwierdzające
stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych
środków zarządzania środowiskiem.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Gwarancja. Waga 10
3. Termin realizacji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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ZP/PN/34/15/EI

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.6.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.6.2015 - 10:15
Miejscowość:
Wrocław

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest częścią projektu
pn. ,,Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr
UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia 14 maja 2013 r.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia podlega ocenie i będzie wynikał z oferty złożonej przez Wykonawcę. Minimalny
termin realizacji zamówienia to 4 tygodnie od daty udzielenia zamówienia a maksymalny termin to 9 tygodni od
daty udzielenia zamówienia.
2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego- Dolnośląskiego Centrum
Onkologii przez Pełnomocnika Zamawiającego: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i
Zarządzania IT Med sp. z o.o. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. zwanej dalej
„ustawą Pzp”) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 j.t.). Ilekroć w niniejszym postępowaniu mowa jest o
czynnościach dokonywanych przez Zamawiającego - uprawnionym do dokonywania tych czynności jest
Pełnomocnik Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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. 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.
I. 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 formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
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. 27 ust. 2 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.
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.
II. 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.

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.4.2015

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

