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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456670-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2020/S 189-456670
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bib.zdrowie.walbrzych.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://platformazakupowa.pl/zdrowie_walbrzych

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Świadczenie w okresie 48 miesięcy usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu”
Numer referencyjny: Zp/57/PN-54/20

II.1.2)

Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi pralniczej obejmującej
dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej: pościelowej, operacyjnej, noworodkowej,
ręczników, ścierek, piżam, ubrań ochronnych, koców, mopów, ścierek do sprzątania oraz obejmującej transport
bielizny szpitalnej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
98311000 Usługi odbierania prania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4,
Wałbrzych, ul Batorego 4 budynek nr 14

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi pralniczej obejmującej
dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej: pościelowej, operacyjnej, noworodkowej,
ręczników, ścierek, piżam, ubrań ochronnych, koców, mopów, ścierek do sprzątania oraz obejmującej transport
bielizny szpitalnej.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:
— dysponujący pralnią/pralniami spełniającymi wymogi ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1239) oraz spełniający wszystkie wymagania
sanitarne w zakresie prania i dezynfekcji bielizny potwierdzające systematyczne przeprowadzanie badań
mikrobiologicznych powierzchni płaskich, wózków transportowych, rąk pracowników i skuteczności dezynfekcji
komorowej i posiada aktualny dokument (zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie) wydany przez
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
— gwarantujący ciągłość wykonywanej usługi w przypadku awarii pralni podstawowej tj. posiadający co
najmniej dwie pralnie usytuowane w różnych miejscach lub mający możliwość wykonywania przedmiotowej
usługi przy udziale innego podmiotu z którym posiada zawartą umowę, z której wynika, że będzie w stanie w
każdym terminie wykonać w zastępstwie, na rzecz Zamawiającego, usługę pralniczą zgodnie z wymogami
sanitarno-jakościowymi obowiązującymi w pralni podstawowej, w ilości ok. 1 500 kg dziennie,
— świadczący usługi pralnicze zgodne z wymaganiami Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej lub z wymaganiami uprawnionego podmiotu mającego siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
— świadczący usługi pralnicze przy użyciu środków piorąco-dezynfekcyjnych (dezynfekcja o spectrum działania
bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym) posiadających niezbędne certyfikaty, atesty i
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wpisy do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej, a w przypadku środków do
prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej przy użyciu środków pozytywnie zaopiniowanych przez
Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka lub przez uprawniony podmiot mający siedzibę w innym
państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
— spełniający poniższe wymogi techniczno-sprzętowe, tj.:
a) pomieszczenia pralni będą urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej,
jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny szpitalnej czystej z brudną oraz pracowników tych dwóch
stref;
b) w pralni muszą być urządzone:
• strefa brudna,
• strefa czysta,
• trójstopniowa śluza szatniowa usytuowana między strefą czystą i brudną oddzielająca oba obszary ścianą do
pełnej wysokości;
c) w ścianę dzielącą pralnię na dwie strefy wmontowane będą urządzenia pralnicze z oddzielnymi otworami do
załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym;
d) w pralni znajdować się będzie dział mycia i dezynfekcji pojemników i środków do transportu wewnętrznego
bielizny, składający się z dwóch pomieszczeń (czystego i brudnego) pomiędzy którymi w ścianie wmontowane
jest przelotowe urządzenie myjąco – dezynfekujące, przeznaczone do tego celu;
e)komory do dezynfekcji materacy, poduszek, kołder itp. pracować muszą również z zachowaniem bariery
higienicznej;
f)maszyny pralnicze będą wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz
w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji,...
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO -9001 / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO -14001 / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu - norma PN-EN 14065 / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zgodnie z art. 26 ustawy Pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z
art. 24aa ustawy Pzp tj.:
1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 500 000,00
PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj.:
1) posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia usług:
a) na podstawie wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. przedstawienie co najmniej dwóch dowodów dotyczących
świadczenia usług o charakterze usługi przedmiotowej o wartości rocznej minimum 1 000 000,00 PLN brutto dla
każdej z usług;
b) na podstawie oświadczenia o posiadaniu własnych pralni Wykonawcy wraz z ich wykazem – Załącznik nr 3
do SIWZ;
c) na podstawie oświadczenia że w przypadku awarii pralni podstawowej Wykonawca zapewnia świadczenie
ciągłości usługi pralniczej przez pralnię udostępnioną przez inny podmiot, spełniającą wszystkie wymagania
sanitarne postawione pralni podstawowej, tj. wymogi ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 poz. 1239), – dotyczy podmiotów które posiadają tylko jedną
pralnię – zał. nr 4 do SIWZ;
d) na podstawie wykazu posiadanych środków transportu przeznaczonych do przewozu bielizny szpitalnej z
podaniem ich ładowności i numerów rejestracyjnych oraz informacji które samochody będą użyte do realizacji
niniejszej usługi;
e) na podstawie wykazu środków piorąco-dezynfekcyjnych wraz z niezbędnymi certyfikatami, atestami i wpisami
do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej;
f) na podstawie oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody (przed podpisaniem umowy) na przeprowadzenie
kontroli jego zdolności technicznych oraz przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych ewentualnego
podwykonawcy – zał. nr 10 do SIWZ;
g) na podstawie oświadczenia Wykonawcy o ilości pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotowej
usługi w przeliczeniu na pełne etaty – zał. nr 9 do SIWZ;
2) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) na podstawie aktualnego dokumentu (zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie) wydanego
przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzający spełnienie przez pralnię (w której
wykonywana będzie usługa) wymagań sanitarnych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny i potwierdzający
systematyczne przeprowadzanie badań mikrobiologicznych powierzchni płaskich, wózków transportowych, rąk
pracowników i skuteczności dezynfekcji komorowej;
b) na podstawie aktualnego dokumentu tj. zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie (wydanego nie
wcześniej niż 6 m-cy przed terminem przekazania dokumentu) przez państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego potwierdzającego spełnianie wymagań sanitarnych dla środka transportu podległego właścicielowi
pralni przeznaczonego do przewozu bielizny z Zakładów Opieki Zdrowotnej.
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis znajduje SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 08:45

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: 30/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

6/8

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 150 000,00 PLN
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego.
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
Pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
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z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z
2019r., poz. 310).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
— Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
— W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
— Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium – nr zamówienia – nazwa
postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
— Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest
Załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.
Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z
ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę
na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert Wadium będzie zwrócone w terminie i na
warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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:
— administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu,
— inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest
Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , tel. +48 746489696;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie w okresie 48 miesięcy usługi pralniczej dla
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” — nr Zp/57/PN-54/20 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
— odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – w związku z
ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – dalszy szczegółowy opis znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 zdanie drugie Pzp
w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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 Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone 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. W przypadku wniesienia odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
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