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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420766-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne
2013/S 242-420766

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
Osoba do kontaktów: Daria Hołówko
45-221 Opole
POLSKA
Tel.:  +48 775414241
E-mail: d.holowko@wszn.opole.pl
Faks:  +48 775414237
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wszn.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
P/36/2013 Dostawa leków na SM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
Apteka Szpitalna.
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Kod NUTS PL522

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do Apteki
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem
asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ z
podziałem na 5 pakietów:
PAKIET 1 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu (12 mln j.m.) ampułka do
podania podskórnego (1 opakowanie = 12 amp.lub 1op.=4 wkłady ) w ilości 800 opakowań;
UWAGA DO PAKIETU 1: Wykonawca składając ofertę na ten pakiet zobowiązuje się do dostawy
zaoferowanego leku w formie wybranej przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (wkłady lub
ampułki).
PAKIET 2 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 30 mcg ( 6 mln j.m.) ampułka do podania
domięśniowego (1 opakowanie = 4 amp.) w ilości 600 opakowań;
PAKIET 3 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 mln .j.m./
s.subst.+rozpuszcz.1 opakowanie zbiorcze zawiera 15 pojedynczych opakowań, z których każde zawiera
zestaw do wykonania pojedynczych injekcji (1 fiolka z proszkiem do sporz.r-ru do inj.;1 amp-strzyk. z 1,2
ml rozpuszczalnika do przyg.r-ru zawierającą r-r NACL o stężeniu 5,4mg/ml; 1 łącznik fiolki z igłą; 2 waciki
nasączone alkoholem) w ilości 600 opakowań;
PAKIET 4 Leki na stwardnienie rozsiane: Octan Glatirameru do podania podskórnego 20mg x 28 ampułko
strzykawka=1 opak. w ilości 600 opakowań;
PAKIET 5 Leki na stwardnienie rozsiane: FINGOLIMOD 0,5 mg x 28 kaps. w ilości 170 opakowań.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2015.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ na finansowanie
programu leczenia SM na rok 2015 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2014 r. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz § 2 ust. 6 i 8 wzoru umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
PAKIET 1 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu (12 mln j.m.) ampułka do
podania podskórnego (1 opakowanie = 12 amp.lub 1op.=4 wkłady ) w ilości 800 opakowań;
UWAGA DO PAKIETU 1: Wykonawca składając ofertę na ten pakiet zobowiązuje się do dostawy
zaoferowanego leku w formie wybranej przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (wkłady lub
ampułki).
PAKIET 2 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 30 mcg ( 6 mln j.m.) ampułka do podania
domięśniowego (1 opakowanie = 4 amp.) w ilości 600 opakowań;
PAKIET 3 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 mln .j.m./
s.subst.+rozpuszcz.1 opakowanie zbiorcze zawiera 15 pojedynczych opakowań, z których każde zawiera
zestaw do wykonania pojedynczych injekcji (1 fiolka z proszkiem do sporz.r-ru do inj.;1 amp-strzyk. z 1,2
ml rozpuszczalnika do przyg.r-ru zawierającą r-r NACL o stężeniu 5,4mg/ml; 1 łącznik fiolki z igłą; 2 waciki
nasączone alkoholem) w ilości 600 opakowań;
PAKIET 4 Leki na stwardnienie rozsiane: Octan Glatirameru do podania podskórnego 20mg x 28 ampułko
strzykawka=1 opak. w ilości 600 opakowań;
PAKIET 5 Leki na stwardnienie rozsiane: FINGOLIMOD 0,5 mg x 28 kaps. w ilości 170 opakowań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 710 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: P/36/2013 DOSTAWA LEKÓW NA SM.
1) Krótki opis

PAKIET 1 Leki na stwardnienie rozsiane .
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego - Interferonu
Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu (12 mln j.m.) ampułka do podania podskórnego (1 opakowanie = 12 amp.lub
1op.=4 wkłady ) w ilości 800 opakowań do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul.
Wodociagowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do
specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ.
UWAGA DO PAKIETU 1: Wykonawca składając ofertę na ten pakiet zobowiązuje się do dostawy
zaoferowanego leku w formie wybranej przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (wkłady lub
ampułki).
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2015.
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UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ
na finansowanie programu leczenia SM na rok 2015 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2014
r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz § 2 ust. 6 i 8 wzoru
umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 160 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.2.2014. Zakończenie 4.2.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający informuje, iż wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 1 tylko datą
przewidywaną rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Część nr: 2
Nazwa: P/36/2013 DOSTAWA LEKÓW NA SM.
1) Krótki opis

PAKIET 2 Leki na stwardnienie rozsiane .
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego - Interferonu
Beta 1a 30 mcg ( 6 mln j.m.) ampułka do podania domięśniowego (1 opakowanie = 4 amp.) w ilości 600
opakowań do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociagowej 4, 45-221 Opole,
zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej
części SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2015.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ
na finansowanie programu leczenia SM na rok 2015 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2014
r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz § 2 ust. 6 i 8 wzoru
umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 560 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.2.2014. Zakończenie 4.2.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający informuje, iż wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 2 tylko datą
przewidywaną rozpoczęcia realizacji zamówienia.
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Część nr: 3
Nazwa: P/36/2013 DOSTAWA LEKÓW NA SM.
1) Krótki opis

PAKIET 3 Leki na stwardnienie rozsiane .
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego - Interferonu
Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 mln .j.m./ s.subst.+rozpuszcz.1 opakowanie zbiorcze zawiera
15 pojedynczych opakowań, z których każde zawiera zestaw do wykonania pojedynczych injekcji (1 fiolka
z proszkiem do sporz.r-ru do inj.;1 amp-strzyk. z 1,2 ml rozpuszczalnika do przyg.r-ru zawierającą r-r NACL
o stężeniu 5,4mg/ml; 1 łącznik fiolki z igłą; 2 waciki nasączone alkoholem) w ilości 600 opakowań do Apteki
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociagowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem
asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2015.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ
na finansowanie programu leczenia SM na rok 2015 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2014
r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz § 2 ust. 6 i 8 wzoru
umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 320 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 17.2.2014. Zakończenie 17.2.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: P/36/2013 DOSTAWA LEKÓW NA SM.
1) Krótki opis

PAKIET 4 Leki na stwardnienie rozsiane .
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego - Octanu
Glatirameru do podania podskórnego 20mg x 28 ampułko strzykawka=1 opak. w ilości 600 opakowań do Apteki
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociagowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem
asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
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powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2015.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ
na finansowanie programu leczenia SM na rok 2015 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2014
r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz § 2 ust. 6 i 8 wzoru
umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 650 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 3.2.2014. Zakończenie 3.2.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający informuje, iż wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 4 tylko datą
przewidywaną rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Część nr: 5
Nazwa: P/36/2013 DOSTAWA LEKÓW NA SM.
1) Krótki opis

PAKIET 5 Leki na stwardnienie rozsiane .
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego -
FINGOLIMODU 0,5 mg x 28 kaps. w ilości 170 opakowań do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie
Zespołu przy ul. Wodociagowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym
Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2015.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ
na finansowanie programu leczenia SM na rok 2015 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2014
r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2015 - patrz § 2 ust. 6 i 8 wzoru
umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 020 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 3.2.2014. Zakończenie 3.2.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Zamawiający informuje, iż wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 5 tylko datą
przewidywaną rozpoczęcia realizacji zamówienia.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Od Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę we wszystkich 5 pakietach wymagane jest wniesienie wadium
w łącznej wysokości 154 200,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
2. Natomiast Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na poszczególne pakiety winien złożyć wadium zgodnie
z poniższym zestawieniem:
Pakiet 1 – 43 200,00 PLN;
Pakiet 2 – 31 200,00 PLN;
Pakiet 3 – 26 400,00 PLN;
Pakiet 4 – 33 000,00 PLN;
Pakiet 5 – 20 400,00 PLN.
3. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w
art. 45 ust. 6 Prawa.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Nr 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA Oddział w Opolu.
Kserokopię polecenia przelewu zaleca się załączyć do oferty. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium
do oferty P/36/2013 dla Pakietu nr …. (należy podać właściwy)– ,,Dostawa leków na SM”.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie (tj.
przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany powyżej.
5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich oryginałów należy dokonać
w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul.
Wodociągowa 4, 45-221 Opole, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do sekretariatu)
należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłka kurierską, a Wykonawca nie złoży
poręczeń lub gwarancji w sekretariacie Zespołu, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być załączony do
oferty.
7. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium,
określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa. Dodatkowo poręczenie lub gwarancja ma również zawierać
oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. Wadium powinno obejmować
cały okres związania ofertą. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań
Zamawiającego.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.
9. Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców składających ofertę wspólną w rozumieniu art. 23 Prawa
uważa się za wniesione prawidłowo.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający nie wymaga formy prawnej dla grupy wykonawców, natomiast:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa, są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, na podstawie
pełnomocnictwa rodzajowego.
2. Oryginał takiego pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza
powinna być załączona do oferty.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone jednemu z Wykonawców wspólnie ubiegających się lub osobie
trzeciej.
4. W przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik, a wszelka korespondencja prowadzona będzie
przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.
5. Wykonawca występujący wspólnie nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty.
6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
7. Stroną umowy o zamówienie publiczne zawieranej z Zamawiającym są wszyscy Wykonawcy występujący
wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełnienia przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa, Wykonawca na podstawie art. 44 Prawa składa
w ofercie:
1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do specyfikacji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub więcej
Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je
składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w
imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców
z osobna),
1.2 Koncesję/zezwolenie, co oznacza, że Wykonawca musi posiadać dopuszczenie do obrotu prawnego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 j.t. ze
zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – czyli posiadać zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub na wytwarzanie produktów leczniczych,
tj. Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącym przedmiotem oferty jest
prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach
prawnych.
UWAGA:
W przypadku składania oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa w zakresie ww. uprawnień za wystarczające
do uznania spełniania warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 jest fakt posiadania wymaganego uprawnienia przez, co
najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się obowiązek
ustawowego posiadania tego uprawnienia.
2. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa
2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
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Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
Prawa ,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
Prawa ,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Prawa, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Prawa, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że gdy w przypadku miejsca zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub więcej
Wykonawców w/w oświadczenia i dokumenty o których mowa w ppkt. a-g mają być złożone przez każdego z
tych Wykonawców.
3. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3.1 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub więcej
Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone przez każdego Wykonawcę odrębnie.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
4.1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231).
4.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu/dokumentów:
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1) o których mowa pkt 2.1 lit. b, c, d i f , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w miejsce dokumentu wymienionego w pkt 2.1 lit.
b),wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w miejsce
dokumentów wymienionych w pkt 2.1 lit. c, d), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (w miejsce dokumentów
o których mowa w pkt 2.1 lit. f), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2) o którym mowa w pkt 2.1 lit. e) i g), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 Prawa, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem. Postanowienia w zakresie terminów wystawienia dokumentów wskazanych w pkt 4.2 stosuje się
odpowiednio.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
P/36/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.1.2014 -
09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.1.2014 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.1.2014 - 09:30
Miejscowość:
Budynek administracyjno-hotelowy na I piętrze w dziale administarcyjno- technicznym (DAT) WSZN im.
św.Jadwigi ul. Wodociagowa 2, 45-221 Opole, Polska.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Pełnomocnictwo:
a.W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo
rodzajowe.
b.Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
2.1 Wypełniony formularz ,,OFERTA PRZETARGOWA” stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji wraz z
wypełnionymi formularzami - Załącznik nr 1A, 3, 4 i 5 do specyfikacji;
2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
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2.3 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego jakie muszą zostać dołączone do oferty:
2.3.1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty :
a)Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt 13 ,,Oferty Przetargowej”– że Wykonawca posiada ważne
świadectwa rejestracji oferowanych leków, tzn. że oferowane leki/-i został/-y dopuszczony/-e do obrotu na
terenie RP i spełniają normy jakościowe określone przez instytucje upoważnione z ramienia Ministra Zdrowia do
badania produktów leczniczych oraz, że zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia w/w świadectw na
każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
3. Termin wykonania całości zamówienia : 12 miesięcy.
4. Termin obowiązywania umowy dla pakietów 1 i 2: od 04.02.2014 r. do 04.02.2015 r. Zamawiający informuje,
iż wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 1 i 2 tylko datą przewidywaną
rozpoczęcia realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania umowy dla pakietu 3 : od 17.02.2014 r. do 17.02.2015 r.
6. Termin obowiązywania umowy dla pakietu 4 : od 03.02.2014 r. do 03.02.2015 r. Zamawiający informuje, iż
wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 4 tylko datą przewidywaną rozpoczęcia
realizacji zamówienia.
7. Termin obowiązywania umowy dla pakietu 5 : od 03.02.2014 r. do 03.02.2015 r. Zamawiający informuje, iż
wskazana data rozpoczęcia realizacji umowy jest w przypadku pakietu 5 tylko datą przewidywaną rozpoczęcia
realizacji zamówienia.
8. Termin realizacji zamówień cząstkowych dla wszystkich pakietów: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
towar do Apteki Szpitalnej do godziny 12:00 w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia cząstkowego przez
Zamawiającego.
9. Zamówienia cząstkowe mogą być składane w formie telefonicznej lub pisemnie, w tym też dopuszczalne jest
przesłanie zamówienia faksem. Wybór sposobu składania zamówienia należy do Zamawiającego.
10.Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
11.Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:
a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub
połączeniem z inna firmą.
12.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13.Ponadto Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy.
Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku:
a)zmiany stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany. Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi na
zaistnienie niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego poprzez
przesłanie załącznika nr 1A zawierającego wskazanie nowych cen brutto. Zawiadomienie to nie stanowi zmiany
niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno mieć charakteru aneksu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki
ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub
mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa czynności Zamawiającego podjętej w
niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Prawa.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami Prawa, czynności Zamawiającego podjętych
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Prawa.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli
została przesłana w inny sposób.
6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
7. Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 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.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10. Odwołanie powinno:
a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami Prawa;
b. określać żądanie odwołującego;
c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 Prawa,
b. uiszczono wpis.
12. 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 za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
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13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
16. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186
ust 3 Prawa przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 Prawa.
18. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 Prawa.
19. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem
sądu.
20. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI Prawa.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.12.2013


