
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o

przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Adres pocztowy: M. Skłodowskiej-Curie 23

Miejscowość: Kluczbork

Kod NUTS: PL524 Opolski

Kod pocztowy: 46-200

Państwo: Polska

E-mail: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl

Tel.: +48 774173509

Faks: +48 774173512

Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:

Główny adres: www.pczszpitalkluczbork.pl

I.3) KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można

uzyskać pod adresem: www.suprabrokers.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Oficjalna nazwa: Supra Brokers S.A.

Adres pocztowy: al. Śląska 1

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 54-118

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Kamila Szpynda

E-mail: centrala@suprabrokers.pl

Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:

Główny adres: https://pczszpitalkluczbork.pl/18/strona-glowna.html

Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: podmiot leczniczy S.A.

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Usługa ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający

dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Pakiet I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu

wykonującego działalność leczniczą.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

działalności medycznej.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności i posiadanego mienia.

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka

dewastacji.

Pakiet II

1. Ubezpieczenia komunikacyjne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Pakiet I

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 46-200 Kluczbork

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu

wykonującego działalność leczniczą.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

działalności medycznej.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
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działalności i posiadanego mienia.

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka

dewastacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupówzakupówzakupówzakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Pakiet II

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 46-200 Kluczbork

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuOkres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupówzakupówzakupówzakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

III.1) Warunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane zZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane zZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane zZdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegowpisem do rejestru zawodowego lub handlowegowpisem do rejestru zawodowego lub handlowegowpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 w zakresie posiadania

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w

dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze

zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy

z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze

zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie

działalności ubezpieczeniowej.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w

art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3;

2) wobec których nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23

oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 8 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania.

2. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się

będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń w formie

jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg zasady spełnia/nie spełnia.

3. Środki naprawcze (self-cleaning)

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,

16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 8 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówInformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/02/2021

Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuSzacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatom
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doJęzyki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doJęzyki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doJęzyki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:udziału:udziału:udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 11/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofert

Data: 10/02/2021

Czas lokalny: 14:00

Miejsce:

Supra Brokers S.A., al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

1. Wadium – Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości zgodnie z

SIWZ. Wadium należ wnieść w formie wskazanej w SIWZ przed upływem terminu

składania ofert.

2. Zmiany do umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie

ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku

aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy

potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub

informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość

jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie

przetargowej w systemie pro rata temporis;

2) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na

skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając

zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o

udzielenie zamówienia nowej umowy;

3) zakresu działalności Zamawiającego;

4) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po

spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 a–c ustawy;

5) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust. 1

pkt 3 a–b ustawy;

6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go

nowy wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust. 1

pkt 4 a–c ustawy;

7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144

ust. 1e ustawy;

8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie;

9) strony dopuszczają zmiany w umowie dotyczące jednoznacznych postanowień

umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz

warunki ustalone w postępowaniu przetargowym, a wprowadzona zmiana nie

naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i

zobowiązań. Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest sporządzenie

aneksu;

10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca

na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność
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objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

11) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku

zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

Zmiana z pkt 11 może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób

należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

3. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – jeżeli

Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku

udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan 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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy 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. 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.

Terminy wnoszenia 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 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 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. 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.

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.

Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
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zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności

faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie odwołania. 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 podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

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.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia

skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 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.

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. 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 listopada 1964 r. –

Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, 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

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/12/2020
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