
Dz.U./S S181
20/09/2022
512412-2022-PL

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512412-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Usługi w zakresie transportu drogowego
2022/S 181-512412

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla NIO-PIB Oddziału w 
Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-31/22

II.1.2) Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów 
biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Szczegółowych warunkach realizacji usług w zakresie zadań nr 1 - 3 – załączniki nr 1.1-1.3 do SWZ,
2) Specyfikacjach asortymentowo-cenowych – załączniki nr 3.1-3.3 do SWZ,
3) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załączniki nr 
11.1-11.3 do SWZ.

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:
Usługi transportu sanitarnego pacjentów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NARODOWY NSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY
ODDZIAŁ GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 są usługi transportu pacjentów w następującym zakresie:
- transport sanitarny pacjentów z zespołem specjalistycznym,
- transport sanitarny pacjentów z zespołem podstawowym,
- transport sanitarny pacjentów bez opieki medycznej w zespole dwuosobowym.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik nr 3.1 do SWZ,
2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 11.1 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na 
dzień 01.01.2023 r.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zadania nr 1 jest wniesienie wadium w wysokości 35 000,00 
zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi transportu pacjentów bez opieki medycznej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NARODOWY NSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY
ODDZIAŁ GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 są usługi transportu pacjentów bez opieki medycznej.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik nr 3.2 do SWZ,
2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 11.2 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na 
dzień 01.01.2023 r.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zadania nr 2 jest wniesienie wadium w wysokości 54 000,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi transportu krwi, jej składników i materiałów biologicznych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60180000 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NARODOWY NSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY
ODDZIAŁ GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 są usługi transportu krwi, jej składników i materiałów 
biologicznych w następującym zakresie:
- przewóz wraz z załadunkiem i rozładunkiem krwi i jej składników z jednostek organizacyjnych NIO-PIB 
Oddziału w Gliwicach na trasie Gliwice-Katowice i Katowice-Gliwice
- Przewóz wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów biologicznych z jednostek organizacyjnych NIO-PIB 
Oddziału w Gliwicach na trasie innej niż wskazana w poz. 1 powyżej
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik nr 3.3 do SWZ,
2) Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 11.3 
do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na 
dzień 01.01.2023 r.
2. Kryteria oceny ofert: cena 70%, czas transportu krwi i jej składników (nie dotyczy transportu CITO/na ratunek) 
30%

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:
dot. wyłącznie zadania nr 2, w przypadku gdy świadczone usługi nie będą usługami transportu sanitarnego
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób:
1) samochodem osobowym
lub /i
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 
osób łącznie z kierowcą zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.), 
odpowiednio do zakresu składanej oferty (rodzajów pojazdów którymi wykonywana będzie usługa).
Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału określonego powyżej, przed wyborem 
najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie: - w zakresie zad. 1: co najmniej dwie usługi 
transportu sanitarnego pacjentów: - jedną z zespołem specjalistycznym i/lub podstawowym, oraz - jedną z 
zespołem specjalistycznym i/lub podstawowym i/lub bez opieki medycznej, w tym co najmniej jedną na wartość 
nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto, – w zakresie zad. 2 co najmniej dwie usługi transportu pacjentów bez 
opieki medycznej, w tym co najmniej jedną na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto, - w zakresie zad. 
3. co najmniej dwie usługi transportu krwi, jej składników i materiałów biologicznych, w tym co najmniej jedną 
na wartość nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie 
(dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.: - w zakresie zad. 
1: 1) co najmniej 8 kierowcami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz 
co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym 
oraz 2) co najmniej 12 pracownikami przeszkolonymi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i 
posiadających ważne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu KPP zgodnie z ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. 2021 r., poz. 2053 ze zm.) lub posiadać wyższe kwalifikacje w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, - w zakresie zad. 2: 3) co najmniej 8 pracownikami przeszkolonymi w zakresie 
pierwszej pomocy przedmedycznej i posiadających ważne zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu 
KPP zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. 2021 r., poz. 2053 ze zm.) lub 
posiadać wyższe kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, - w zakresie zad. 3: 4) co najmniej 2 
kierowcami posiadającymi zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym oraz 
co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. 
3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim 
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: - w zakresie zad. 1: 1) co najmniej 1 ambulansem 

20/09/2022 S181
https://ted.europa.eu/TED

5 / 9



Dz.U./S S181
20/09/2022
512412-2022-PL

6 / 9

drogowym typu „C” oraz 2) co najmniej 1 ambulansem drogowym typu „B” oraz 3) co najmniej 6 ambulansami 
drogowymi typu „A”, - w zakresie zad. 2: 4) co najmniej 8 pojazdami służącymi do przewozu co najmniej 6 
osób (łącznie z kierowcą), ale nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą), - w zakresie zad.3: 5) co najmniej 2 
pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym. Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków jw., 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia: 1) wykazu usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (szczegółowo 
w SWZ); wg wzoru zał. 8 do SWZ, 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (szczegółowo w SWZ); wg wzoru zał. 
9.1-9.3 do SWZ, 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
(szczegółowo w SWZ); wg wzoru zał. 10.1-10.3 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy – załączniki nr 11.1-11.3 do SWZ (odpowiednio dla danego zadania).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w 
oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załącznikach nr 11.1-11.3 do SWZ. Zmiana umowy może także 
nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

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.1.8) 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: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 14/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający 
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi 
podstawa wykluczenia przewidziana w: art.108 ust.1 pkt 1-6 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w 
przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835), art.5k Rozporządzenia Rady(UE)2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne 
podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art.109 ust.1 pkt 4 Pzp. 2.Do oferty każdy Wykonawca musi 
dołączyć podmiotowe środki dowodowe, tj.: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3 z 06.01.2016, 
str.16)- JEDZ; 2) oświadczenia Wykonawcy, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie 
zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art.7ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – zał. nr 5 do SWZ. 3) zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze 
zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) - wg zał. 6 do SWZ, 4) aktualne 
na dzień składania ofert: „oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy” w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg zał. 7 do SWZ, 5) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w 
imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia 
odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru, z godnie z zapisami SWZ. 3. Zamawiający 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, 2) 
oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp; 3) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG; 4) 
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 
Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 
art.108 ust.1 pkt 3-6 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) 
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, 
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Terminy wnoszenia odwołań określone zostały w art. 515 ustawy Pzp. 6. Na orzeczenie Izby oraz 
postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. 7. Szczegółowe przepisy dot. środków 
ochrony prawnej zawarte zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2022
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