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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560259-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2019/S 228-560259

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 627-19-23-530
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 11
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Tel.:  +48 323499298
Faks:  +48 323499299
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zsm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT, SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu
Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM ZP/40/2019

II.1.2) Główny kod CPV
50400000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@zsm.com.pl
www.zsm.com.pl
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Świadczenie usługi serwisowej pogwarancyjnej rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi,
PET/CT wraz ze stacjami opisowymi oraz SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla potrzeb Pracowni
Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej zlokalizowanej przy ulicy W. Truchana 7 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie. Niniejsze zamówienie obejmuje:
Pakiet nr 1 – Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi, nr 2 – Usługa
serwisowa PET/CT wraz ze stacjami opisowymi, nr 3 – Usługa serwisowa SPECT/CT wraz ze stacjami
opisowymi.
W ramach usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do:
— wykonania przeglądów technicznych (dla pakietów 1, 2, 3) nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
— interwencji serwisowych (dla pakietów 1, 2, 3),
— wymiany lampy rtg (tylko dla pakietu 2 oraz 3),
— wykonania upgrade sprzętowego i oprogramowania (tylko dla pakietu 3),
— wystawienia dokumentacji wykonanej usługi serwisowej wraz z informacją o stanie urządzenia (dla pakietów
1, 2, 3).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 135 916.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia - Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej (Szpital dla Dzieci) przy ulicy
Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabezpieczenie serwisowe obejmujące przeglądy techniczne okresowe oraz interwencje w przypadku awarii
Rezonansu Magnetycznego Magnetom Avanto s/n 27397 wraz z dwoma stacjami opisowymi Syngo MMWP
Leonardo s/n 3422 oraz 3423. W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych
w interwale czasowym zgodnym z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W
pozostałym zakresie wymagane jest zagwarantowanie wizyt serwisowych dla potrzeb diagnostyki i usunięcia
ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rezonansu Magnetycznego Magnetom Avanto s/n 27397
wraz z dwoma stacjami opisowymi Syngo MMWP Leonardo s/n 3422 oraz 3423 przez serwis posiadający
uprawnienia producenta do wykonania takich czynności. Każdorazowa wizyta serwisowa – zarówno przegląd
jak i naprawa - zakończona musi być dokonaniem wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. W ramach
wpisu opisane zostaną czynności serwisowe, chyba że Wykonawca wystawi Zamawiającemu raport z
wykonanej usługi posiadający stosowny opis. Czynności serwisowe potwierdzone zostaną własnoręcznym
podpisem Wykonawcy wraz z pieczęcią firmową. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu
przeglądu technicznego wystawił certyfikat potwierdzający jego sprawność urządzenia oraz bezpieczeństwo w
użytkowaniu dla pacjentów oraz personelu.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 PLN.
Kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 13 SIWZ:
Cena oferty 60 %;
Czas wykonania usługi serwisowej 40 %.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Usługa serwisowa nad PET/CT wraz ze stacjami opisowymi
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia - Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej (Szpital dla Dzieci) przy ulicy
Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabezpieczenie serwisowe obejmujące przeglądy techniczne okresowe oraz interwencje w przypadku awarii
skanera hybrydowego PET/CT „Biograph mCT S(64) - 3R” s/n 11011 oraz dwóch stacji opisowych Syngo
MMWP s/n 21951 i 21952. W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych
w interwale czasowym zgodnym z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W
pozostałym zakresie wymagane jest zagwarantowanie wizyt serwisowych dla potrzeb diagnostyki i usunięcia
ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu „Biograph mCT S(64) - 3R” oraz stacji opisowych
MMWP przez serwis posiadający uprawnienia producenta do wykonania takich czynności. Każdorazowa
wizyta serwisowa – zarówno przegląd jak i naprawa - zakończona musi być dokonaniem wpisu w paszporcie
technicznym urządzenia. W ramach wpisu opisane zostaną czynności serwisowe, wykorzystane części
zamienne i eksploatacyjne chyba że Wykonawca wystawi Zamawiającemu raport z wykonanej usługi
posiadający stosowny opis. Czynności serwisowe potwierdzone zostaną własnoręcznym podpisem Wykonawcy
wraz z pieczęcią firmową. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu przeglądu technicznego
wystawił certyfikat potwierdzający jego sprawność urządzenia oraz bezpieczeństwo w użytkowaniu dla
pacjentów oraz personelu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 39 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 13 SIWZ:
Cena oferty 60 %;
Czas wykonania usługi serwisowej 40 %.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – Usługa serwisowa nad SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wykonania zamówienia - Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej (Szpital dla Dzieci) przy ulicy
Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zabezpieczenie serwisowe obejmujące przeglądy techniczne okresowe oraz interwencje w przypadku awarii
aparatu Symbia T6 s/n 1147 oraz dwóch stacji opisowych Symbia.net s/n 1096 i 1097. W ramach umowy
Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych w interwale czasowym zgodnym z zaleceniami
producenta jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałym zakresie wymagane jest zagwarantowanie
wizyt serwisowych dla potrzeb diagnostyki i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu
aparatu Symbia T6 s/n 1147 wraz ze stacjami opisowymi Symbia.net s/n 1096 i 1097 przez serwis posiadający
uprawnienia producenta do wykonania takich czynności. Każdorazowa wizyta serwisowa – zarówno przegląd
jak i naprawa - zakończona musi być dokonaniem wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. W ramach
wpisu opisane zostaną czynności serwisowe, chyba że Wykonawca wystawi Zamawiającemu raport z
wykonanej usługi posiadający stosowny opis. Czynności serwisowe potwierdzone zostaną własnoręcznym
podpisem Wykonawcy wraz z pieczęcią firmową. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu
przeglądu technicznego wystawił certyfikat potwierdzający jego sprawność urządzenia oraz bezpieczeństwo w
użytkowaniu dla pacjentów oraz personelu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 24 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 13 SIWZ:
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Cena oferty 60 %;
Czas wykonania usługi serwisowej 40 %.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 169-413251

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Pakiet nr 1 – Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet nr 2 – Usługa serwisowa nad PET/CT wraz ze stacjami opisowymi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413251-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 03-821
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 314 630.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 314 612.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Pakiet nr 3 – Usługa serwisowa nad SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żupnicza 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 03-821
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 821 917.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 821 304.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie
SIWZ (załącznik nr 9). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 14 załącznika
nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 119 z 4.5.2016, str. 1). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą
dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po
rozstrzygnięciu postępowania.
Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, które należy odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty. W związku z powyższym
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane
oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie raz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB / zalecana 50 MB/.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP Zamawiającego.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany,wycofania
oferty prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o zmianie oferty.Wykonawca złoży
nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia,zmiany, wycofania
oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez formularz na miniPortalu
eZamówienia. W celu wycofania oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu
oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP do 50 % wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający
nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem pkt 9.12 SIWZ). W przedmiotowym
zamówieniu Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia
oferty wariantowej.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp.
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 uPzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez
Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr., oraz dalsze
pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu. Oryginał
dokumentacji postępowania o udzielenie zam.publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zam.publicznego zamawiający składa
do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji
postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. 2018,
poz. 1092). W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zam.publicznego komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I
rozdziale 2a UPZP, lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa Zamawiającego
do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej
na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn.), w sposób zapewniający
odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i
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metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych
dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice
prawnie chronione. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci
elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach
informatycznych nośników danych:
— płyta CD,
— płyta DVD,
— nośnik USB,
— dysk przenośny USB.
Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z
wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów
elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa
katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów
postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie
chronione. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,
b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI uPzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2019
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