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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495693-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Siedlce: Urządzenia medyczne
2020/S 204-495693

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000310309
Adres pocztowy: Kilińskiego 29
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl 
Tel.:  +48 256444483
Faks:  +48 256444483
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.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://e-propublico.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:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach
Numer referencyjny: sprzętRehKardio/337/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

20/10/2020 S204
https://ted.europa.eu/TED

1 / 11

mailto:przetargi@spzoz-siedlce.pl
www.spzoz-siedlce.pl
www.spzoz-siedlce.pl
https://e-propublico.pl
https://e-propublico.pl


Dz.U./S S204
20/10/2020
495693-2020-PL

2 / 11

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej 
i Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach, w ramach projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 
dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji 
Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w 
Siedlcach”.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i instalacja aparatu do echokardiografii, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do 
SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.06.01.00-14-9941/17
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123200 Urządzenia do elektrokardiografii

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i instalacja 3 sztuk aparatów EKG, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do 
SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.06.01.00-14-9941/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa kardiomonitora (telemetrycznego nadajnika pacjenta) zgodnie z opisem technicznym zawartym w 
załączniku nr 4 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.06.01.00-14-9941/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 3
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111600 Urządzenia radiograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zestawu do całodobowego zapisu EKG metodą Holtera zgodnie z opisem technicznym zawartym w 
załączniku nr 4 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.06.01.00-14-9941/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33180000 Wsparcie czynnościowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 2 sztuk defibrylatorów, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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RPMA.06.01.00-14-9941/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 
do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.06.01.00-14-9941/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i 
Dziennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach – zadanie nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192300 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa łóżek szpitalnych, mebli i wyposażenia medycznego, zgodnie z opisem technicznym zawartym w 
załączniku nr 4 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.06.01.00-14-9941/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 200,00 PLN.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia wymagań minimalnych. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia / nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia / nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego, o wartości brutto, w ramach jednej dostawy, nie 
mniejszej niż:
— zadanie nr 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
— zadanie nr 2 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
— zadanie nr 3 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
— zadanie nr 4 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
— zadanie nr 5 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
— zadanie nr 6 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
— zadanie nr 7 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia, na 
podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 20

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:
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Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
— wzór oferty na dostawy,
— jednolity europejski dokument zamówienia,
— wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
— minimalne wymagane parametry sprzętu i wyposażenia.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
— dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków,
— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
— opisy, fotografie lub inne podobne materiały,
— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
— wykaz dostaw lub usług,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,
— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom.
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. 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 ustawy Pzp.
2. 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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Odwołanie wnosi się:
1. 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, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
1) 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 albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. 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:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
– w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2020
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