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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472228-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2020/S 195-472228

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 2
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
E-mail: przetargi@105szpital.pl 
Tel.:  +48 684707874
Faks:  +48 684141036
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.105szpital.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://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/105szpital/SkrytkaESP

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:
„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i bielizny operacyjnej dla 
105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach”
Numer referencyjny: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-40-2020

II.1.2) Główny kod CPV
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98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny 
szpitalnej i bielizny operacyjnej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, w 
tym bielizny wysoce zakaźnej, przez okres 36 miesięcy.

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
98315000 Usługi prasowania
39512000 Bielizna pościelowa
98300000 Różne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, filia w Żaganiu, ul. 
Żelazna 1a, inne wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych gminy miasta Żary i Żagań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny 
szpitalnej i bielizny operacyjnej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, w 
tym bielizny wysoce zakaźnej, przez okres 36 miesięcy.
Szacunkowa średnia ilość prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej w skali jednego miesiąca to około 7 
000,00 kg oraz bielizny wysoce zakaźnej 200 kg.
W czasie 36 miesięcy szacunkowa ilość prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej to ok. 252 000,00 kg 
oraz bielizny wysoce zakaźnej 7 200,00 kg. Faktyczna ilość i zakres usługi wynikać będzie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego, zgodnie z dowodami przyjęcia/wydania.
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie w zakładzie pralniczym Wykonawcy 
zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od 
asortymentu, skażenia bielizny oraz zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby 
zdrowia, bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, z zastosowaniem preparatów posiadających atest 
PZH.
Dodatkowo Wykonawca wyposaży Zamawiającego w asortyment wyszczególniony w opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowić będzie przedmiot dzierżawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność zakładu „awaryjnego” (A) spełniającego te same warunki co 
podstawowy / Waga: 20 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji (TR) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Dzierżawa bielizny szpitalnej – przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca obowiązany 
jest wyposażyć Zamawiającego w bieliznę szpitalną i operacyjną w terminie 1,5 miesiąca od daty podpisania 
umowy. Do tego czasu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić asortyment zabezpieczający potrzeby 
Zamawiającego.

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:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję, 
zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej, wydanej przez odpowiedni organ, w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem, aktualnej na dzień otwarcia ofert (jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji). Dokument ten będzie potwierdzeniem posiadania przez 
Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności. 
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: certyfikat ISO zgodnie z normą PN-EN 9001:2008 – system 
zarządzania jakością wydany przez podmiot akredytowany. Polską jednostką akredytującą jednostki 
certyfikacyjne jest PCA – Polskie Centrum Akredytacji. Dopuszcza się również uzyskiwanie akredytacji 
zagranicznych. Jednak w przypadku gdy jednostka certyfikacyjna posiada inną akredytację, zgodnie z nowymi 
kryteriami ocen NFZ powinna ona potwierdzić, że dana akredytacja jest honorowana w Polsce.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 300 
000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany 
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Następnie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć w terminie 
określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, nie krótszym niż 10 dni:
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.
Dokumenty te powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę 
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły zostały 
określone w I części SIWZ – IDW.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, 
Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej trzy zamówienia polegające na świadczeniu usług 
prania, w tym minimum jedną usługę prania wykonaną lub wykonywaną na rzecz służby zdrowia w zakresie 
lecznictwa szpitalnego. Każda z usług wykazana na potwierdzenie spełniania ww. warunku powinna trwać 
nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejszą niż 150 
000,00 PLN brutto za okres 12 miesięcy;
b) Wykonawca wykazał, że dysponuje pralnią, w której wykonywane będą usługi posiadającą barierę 
higieniczną, pozwalającą na świadczenie usług prania bielizny szpitalnej w zależności od asortymentu, 
skażenia bielizny, w tym z oddziałów dermatologicznych i zakaźnych zgodnie z wymogami dla pralni szpitalnych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;
c) Wykonawca wykazał, że dysponuje oddzielnymi środkami do transportu brudnej i czystej bielizny lub 
środkami transportu posiadającymi szczelnie podzieloną komorę załadunkową na strefę czystą i brudną.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, będzie obowiązany 
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienie wraz z ofertą (lub/i oświadczeń). Następnie Wykonawca, którego oferta 
została najwyżej oceniona będzie obowiązany złożyć w terminie określonym w wezwaniu wystosowanym przez 
Zamawiającego do Wykonawcy, nie krótszym niż 10 dni;
a) wykaz usług wykonanych, 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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), 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 
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wykonywane, a w przypadku świadczeń 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 ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;
b) pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dopuszczenia pralni do 
świadczenia usług prania bielizny i pościeli szpitalnej oraz dokumenty, tj.:
— wyniki badań mikrobiologicznych (wykluczających obecność grzybów i bakterii) wykonanych w stacji 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub akredytowanym laboratorium, potwierdzających 
czystość mikrobiologiczną pościeli z rozróżnieniem badanego asortymentu np. badanie z bluzy chirurga, 
prześcieradła operacyjnego, poszwy szpitalnej, prześcieradła – po jednym badaniu dla każdego z asortymentów 
z ostatnich 3 miesięcy; dokumenty maja potwierdzić skuteczność prania i dezynfekcji przedmiotu zamówienia,
— Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik badania potwierdzającego czystość mikrobiologiczną komory 
dezynfekcyjnej;
c) wykaz środków transportu przystosowanych do przewozu bielizny szpitalnej – sporządzony wg Załącznika nr 
5 do SIWZ oraz dokumenty, tj.:
— opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia 
do użytkowania środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi,
— Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik badania potwierdzającego czystość mikrobiologiczną 
samochodu transportującego bieliznę czystą.

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

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: 09/11/2020
Czas lokalny: 11:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2 – bud. nr 12, I piętro 
(Dział Zamówień Publicznych), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2.10.2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, pytania do SIWZ, zaświadczenia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem:
— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres elektronicznej 
skrzynki podawczej ePUAPu 105szpital/SkrytkaESP (za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, 
pytań do SIWZ, zawiadomień i innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP), lub
— poczty elektronicznej na adres przetargi@105szpital.pl  (za datę przekazania oświadczeń, wniosków, 
zaświadczeń, pytań do SIWZ, zawiadomień i innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 
wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego).
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia;
b) certyfikat ISO zgodnie z normą PN-EN 9001:2008.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 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) 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 (rozdział IV pkt 2 ppkt 2);
5) oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie: 10 
000,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.
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 wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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 
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Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. 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 ust. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób.
9. 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału 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.
Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu 
Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2020
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