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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239163-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Karetki
2019/S 099-239163
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Juliusza Słowackiego 85
Przemyśl
37-700
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Agnieszka Wilczak-Górniak
Tel.: +48 731771301
E-mail: dzp@wsprprzemysl.pl
Faks: +16 7360371
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wsprprzemysl.pl
Adres profilu nabywcy: www.wsprprzemysl.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wsprprzemysl.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
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:
Zakup 5 ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem

II.1.2)

Główny kod CPV
34114121

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem
przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.
Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 2 A do
SIWZ znajdujący się na stronie Zamawiającego http://www.wsprprzemysl.pl/
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawę 2 szt. ambulansów typu „C” - Pakiet I - Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34114121

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie należy realizować zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem
przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
— dostawa 2 szt. ambulansów typu „C” - Pakiet I – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 1789, PNEN 1865 lub równoważnych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pojazdy medyczne fabrycznie nowe, z roku produkcji 2018 lub
2019 przy czym:
a) Nowy - wymaga aby pojazd i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie regenerowane, nie
demonstracyjne, kompletne i gotowe do użytkowania. (parametr dodatkowo punktowany).
Zamawiający również dopuszcza złożenie oferty na ambulanse sanitarne Używane przy czym:
b) Używany – wymaga zaoferowania pojazdu bezwypadkowego, bez wad ukrytych, nie posiadającego
jakichkolwiek uszkodzeń, z roku produkcji 2018 przy czym rejestrowane nie wcześniej niż w styczniu 2019 r. z
pełną gwarancją na ambulans i całe wyposażenie taką samą jak w przypadku nowego pojazdu.
5. Oferowane karetki – ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego
(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
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6. Oferowane przedmioty niniejszego zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce oraz
spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych.
7. Oferowane przedmiot niniejszego zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczony do
obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadać
deklaracje zgodności CE, atesty określone w normach w tym zakresie i posiada obowiązujące dokumenty.
8. Oferowane karetki – ambulanse muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone zgodnie z
przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert
Cena - 60 % (max. 60 pkt.)
Parametry techniczne: 30 % (max. 30 pkt.)
Termin dostawy w tygodniach: 10 % (max. 10 pkt.)
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku
nieotrzymania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie całości zamówienia art. 93
ust. 1a ustawy Pzp

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawę 3 szt. ambulansów typu „B” - Pakiet II - Załącznik nr 2A do SIWZ
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34114121

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie należy realizować zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem
przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.
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2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
— dostawa 3 szt. ambulansów typu „B” - Pakiet II – Załącznik nr 2A do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 1789, PNEN 1865 lub równoważnych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pojazdy medyczne fabrycznie nowe, z roku produkcji 2018 lub
2019 przy czym.
a) Nowy - wymaga aby pojazd i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie regenerowane, nie
demonstracyjne, kompletne i gotowe do użytkowania. (parametr dodatkowo punktowany).
Zamawiający również dopuszcza złożenie oferty na ambulanse sanitarne Używane przy czym:
b) Używany – wymaga zaoferowania pojazdu bezwypadkowego, bez wad ukrytych, nie posiadającego
jakichkolwiek uszkodzeń, z roku produkcji 2018 przy czym rejestrowane nie wcześniej niż w styczniu 2019 r. z
pełną gwarancją na ambulans i całe wyposażenie taką samą jak w przypadku nowego pojazdu.
5. Oferowane karetki – ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego
(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
6. Oferowane przedmioty niniejszego zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce oraz
spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych.
7. Oferowane przedmiot niniejszego zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczony do
obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadać
deklaracje zgodności CE, atesty określone w normach w tym zakresie i posiada obowiązujące dokumenty.
8. Oferowane karetki – ambulanse muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone zgodnie z
przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert
Cena - 60 % (max. 60 pkt.)
Parametry techniczne: 30 % (max. 30 pkt.)
Termin dostawy w tygodniach: 10 % (max. 10 pkt.)
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Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku
nieotrzymania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie całości zamówienia art. 93
ust. 1a ustawy Pzp
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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— W przypadku składania ofert do Części I (pakietu): Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
500 000 PLN
— W przypadku składania ofert do Części II (pakietu): Wykonawca musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN
W przypadku złożenia oferty na dwa pakiety (dwa zadania) Wykonawca musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 500 000,00

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca składający ofertę wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
W przypadku składania ofert do Części I (pakietu): minimum 2 dostawy polegające na dostawie ambulansów,
na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto każda.
W przypadku składania ofert do Części II (pakietu): minimum 2 dostawy polegające na dostawie ambulansów,
na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN brutto każda.
W przypadku składania ofert na dwa pakiety (dwa zadania) Wykonawca musi przedłożyć 4 różne referencję
potwierdzające należyte wykonanie dostaw o wartości nie mniejszej niż kwoty wskazane dla danej części
Wykaz dostaw stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Do umów o zamówienie publiczne stosuje się przepisy Działu IV Pzp - Umowy w sprawach zamówień
publicznych.
Zamawiający przedstawia wzór umowy (załącznik nr 9 - Pakiet 1 i Załącznik nr 9 A - pakiet 2) dołączony do
SIWZ w oparciu, o który zostanie zawarta umowa.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

23/05/2019
S99
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/9

Dz.U./S S99
23/05/2019
239163-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.7.2019 r. o godz. 12:30 w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Przemyślu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliusza Słowackiego 85, POLSKA - Sala
konferencyjna
Oferta musi być zabezpieczona wadium.
18 000,00 - pakiet nr 1
27 000,00 - pakiet nr 2
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na
ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia oferty oraz do komunikacji. Aby
złożyć ofertę Wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany lub wycofania oferty.
Otwarcie ofert następuje poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących
przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.
5 pkt 1 i 8 ustawy:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.2 i 3.3 należy złożyć aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie wstępne, w postaci: - Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
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W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy,
Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest,
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert www.wsprprzemysl.pl
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i
dokumentów wskazanych w SIWZ - XIII. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 4.3, 4.4, 4.5
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem formularza dedykowanego dostępnego na e PUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania TED.
Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail
dzp@wsprprzemysl.pl
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy).
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2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. 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 ustawy zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. 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.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli
koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
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6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy...
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019
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