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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398587-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzeg: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 176-398587

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Powiat Brzeski
Robotnicza 20
Brzeg
49-300
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kurpiel, Anna Woroszczuk
Tel.:  +48 774447921
E-mail: a.kurpiel@brzeg-powiat.pl 
Faks:  +48 774447938
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji
danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – drugie postępowanie
Numer referencyjny: OR.272.1.18.2018

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:a.kurpiel@brzeg-powiat.pl
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wdrożenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla
BCM wraz z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia, w
tym uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych, wdrożenie 6 e-usług, polegające na dostawie, instalacji,
wdrożeniu oraz serwisie ZSI, wraz
Z dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu informatycznego z oprogramowaniem a także
przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów, zgodnie z SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 100 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48814000
48180000
72263000
72265000
72268000
72267000
80500000
48612000
48822000
48821000
48825000
30232110
30216130
30213000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-300
Brzeg, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wdrożenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla
BCM wraz
Z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia, w tym
uruchomienie 4 systemów teleinformatycznych (szpitalny, radiologiczny, laboratoryjny i portal medyczny),
wdrożenie 6 e-usług:
a) 5 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości skierowanych do pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie
SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta;
zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca), b) 1 e-usługa na 3 poziomie e-
dojrzałości skierowanej do kontrahentów (udostępnienie dokumentacji medycznej innej placówce).



Dz.U./S S176
13/09/2018
398587-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

13/09/2018 S176
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 9

Polegające na dostawie, instalacji, wdrożeniu oraz serwisie ZSI, wraz
Z dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu informatycznego z oprogramowaniem a także
przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów teleinformatycznych według wymagań
określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 2 100 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Unii Europejskiej Oś priorytetowa 10.
Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.3 - E- usługi społeczne. Numer RPOP.10.03.00-16-0005/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 53 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

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:
1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie opisanych w SIWZ
podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1
(przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
4. Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę (wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp):
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, jeżeli w zatwierdzonym przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
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15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 r. poz. 615)
(art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy);
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust.1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy).
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania (art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy);
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN (art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy);
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
W spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
Z pkt. 5 (art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy);
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN (art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł w

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości minimum 1 500 000,00 PLN oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 3 000 000,00 PLN
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp a które zostały
wyszczególnione w SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy
oprogramowania wraz z serwisem do szpitala gdzie każda w zakresie funkcjonalnym obejmowała co najmniej:
Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka), Rejestracje poradni, Aptekę, Apteczkę oddziałową, Zlecenia
medyczne, Rozliczenia z płatnikami, Gruper, Laboratorium (dopuszczalna integracja), Portal Internetowy e-
Pacjent - Rejestracja przez WWW, pracującego w oparciu o jeden motor bazy danych, przy czym łączna
wartość niniejszych zamówień nie może być mniejsza niż 1 500 000,00 PLN brutto i co najmniej jedno z nich
obejmowało Blok Operacyjny, Blok Porodowy,
Oraz
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia
(wykształcenia, doświadczenia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności)
Wśród osób, które będą wykonywać zamówienie muszą znajdować się:
a) jeden kierownik projektu z wykształceniem wyższym i posiadanym certyfikatem zarządzania projektami np.
(IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważnym) posiadający:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− minimum dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu HIS, RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku
wdrożeniowca,
b) co najmniej 3 konsultantów posiadających:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− min. roczne doświadczenie we wdrażaniu HIS lub RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku
wdrożeniowca,
c) jedna osoba z uprawnieniami w zakresie administracji bazy danych dostarczanej w ramach niniejszego
postępowania z potwierdzonym certyfikatem,
d) specjalista ds. serwerowni (1 osoba) posiadająca:
− wykształcenie wyższe techniczne,
− doświadczenie (udział) w minimum 2 zamówieniach obejmujących wykonanie lub modernizację/ adaptację
pomieszczenia serwerowni o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, zawierającym co najmniej
następujące elementy tj.
Dostawę, konfigurację i uruchomienie aktywnych urządzeń sieciowych oraz sprzętu i kabli telekomunikacyjnych,
e) specjalista w zakresie konfiguracji i uruchomienia sprzętu informatycznego (minimum 3 osoby) posiadające:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− doświadczenie (udział) w minimum 2 dostawach, konfiguracji i uruchomieniu sprzętu informatycznego (co
najmniej: serwer, macierz dyskową oraz stacje komputerowe) na stanowisku wdrożeniowca.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp a które zostały
wyszczególnione w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
2. Dopuszczalność zmian umowy: Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy w porównaniu do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w rozdziale XV SIWZ i w §21
projektu umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

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: 2018/S 119-271840

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 12:30

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: 23/10/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, III piętro, pok. 402, POLSKA.

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:
1. Zamawiający informuje, iż wskazany w pkt II.2.7 ogłoszenia termin zakończenia może ulec wydłużeniu w
trakcie trwania procedury przetargowej, pod warunkiem uzyskania zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271840-2018:TEXT:PL:HTML
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2. Klauzula informacyjna – informacja o danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
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 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z
siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2.2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego
systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum
Medycznego w Brzegu” – drugie postępowanie – sygn. akt OR.272.1.18.2018
2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2.9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był on zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
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. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 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.
6. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
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8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018
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