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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602746-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
2021/S 230-602746

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Krysiewicza 7/8
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 61-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szoz.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
Adres pocztowy: ul. Juraszów 7/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Adres pocztowy: ul. Poznańska 79
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.kalisz.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie
Adres pocztowy: ul. Promenada 7
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zpo.srem.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpitaljarocin.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 10
Miejscowość: Międzychód
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.spzoz-miedzychod.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp
Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 20-22
Miejscowość: Ostrów Wlkp
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.osw.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 1; 64-920
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalpila.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 1; 63-100
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.szpitalwsremie.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Adres pocztowy: ul. Sukiennicza 13
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 2; 62-300
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Marzęta
E-mail: tomasz.marzeta@szpitalewielkopolski.pl 
Tel.:  +48 618553510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalwrzesnia.home.pl/strona/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://szpitalewielkopolski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania 
Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III
Numer referencyjny: SzW/17/2021

II.1.2) Główny kod CPV
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego 
Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III
Realizowanego jako ETAP III szerszego zamówienia występującego pod nazwami:
1. Dostarczenie systemu autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty).
2. Dostarczenie skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia przetwarzania informacji w podmiotach 
leczniczych (aplikacje i systemy szpitalne i specjalistyczne).
do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych 
między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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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:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części I jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego w Specjalistycznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z istniejącą Platformą Regionalną polegającą 
na umożliwieniu przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w 
oprogramowaniu HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej 
rejestracji do udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 do OPZ – szt. 1
2. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

26/11/2021 S230
https://ted.europa.eu/TED

6 / 20



Dz.U./S S230
26/11/2021
602746-2021-PL

7 / 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części II jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego w Szpitalu 
Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu 
przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu 
HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do 
udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 do OPZ – szt. 1
2. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części III jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 
nr 3 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części III – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu 
przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu 
HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do 
udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części IV jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 
nr 4 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części IV – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu 
przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu 
HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do 
udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części V jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Szpital Powiatowy w 
Jarocinie Sp. z o.o. w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do OPZ – Opis 
wymagań dla Systemu HIS dla części V – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Szpital Powiatowy w 
Jarocinie Sp. z o.o. z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę 
Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze 
standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług 
przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części VI jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do 
OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części VI – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu 
przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu 
HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do 
udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części VII jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Szpital Powiatowy im. 
Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w Śremie w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 
nr 7 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części VII – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Szpital Powiatowy 
im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w Śremie z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu 
przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu 
HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do 
udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części VIII jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Szpital Powiatowy Sp. z 
o.o., we Wrześni w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Rejestracji 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do OPZ – Opis 
wymagań dla Systemu HIS dla części VIII – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Szpital Powiatowy 
Sp. z o.o. we Wrześni z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu przesyłanie na Platformę 
Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu HIS zgodnie ze 
standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do udzielanych usług 
przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla części IX jest :
1. dostawa, instalacja i wdrożenie modułów/licencji Systemu HIS u Zamawiającego Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w celu umożliwienia wystawiania Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz e-Rejestracji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 
nr 9 do OPZ – Opis wymagań dla Systemu HIS dla części IX – szt. 1
2. dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) umożliwiającego 
integracje Szpitalnego Systemu Informacyjnego HIS zainstalowanego u Zamawiającego Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z istniejącą Platformą Regionalną polegającą na umożliwieniu 
przesyłanie na Platformę Elektronicznych Dokumentów Medycznych (EDM) wytworzonych w oprogramowaniu 
HIS zgodnie ze standardami wymaganymi przez Platformę jak również umożliwienie zdalnej rejestracji do 
udzielanych usług przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 OPZ – szt. 1
3. dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej (mikroprocesorowej) , czytnika chipowego 
(mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32410000 Lokalna sieć komputerowa
32422000 Elementy składowe sieci
45000000 Roboty budowlane
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części X jest dostawa, instalacja, montaż i konfiguracje sieci LAN, oraz zasilacza 
UPS dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1; 64-920 Piła.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32410000 Lokalna sieć komputerowa
32422000 Elementy składowe sieci
45000000 Roboty budowlane
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części XI jest dostawa, instalacja, montaż i konfiguracje sieci LAN, oraz zasilacza 
UPS dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30233300 Czytniki kart inteligentnych
79132100 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
województwo wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części XII jest dostawa Systemu Autoryzacji składającego się z karty chipowej 
(mikroprocesorowej), czytnika chipowego (mikroprocesorowego), oprogramowania, certyfikatu kwalifikowanego 
dla Województwa wielkopolskiego - szt.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej:
- 3 dostawy obejmujące oprogramowanie typu HIS (Hospital Information System) wraz z ich wdrożeniem w 
podmiotach leczniczych o wartości minimalnej każdej z wykazanych dostaw wynoszącej 150.000,00 złotych 
brutto (dotyczy części od I do IX)
- 3 zamówienia polegające na dostawie wraz montażem i uruchomieniem UPS-ów o mocy co najmniej 15kVA 2 
dostawy systemu autoryzacji (dotyczy części X-XI)
- 2 dostawy systemu autoryzacji (dotyczy części XII)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 15 do SWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami SWZ

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: 22/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Za pośrednictwem platformy przetargowej: miniPortal poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez 
zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia:
1. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu – Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
2. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest uprawomocniona do jego 
reprezentowania.
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
— sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
7. Formularz ofertowy – zgodnie z odpowiednim załącznikiem nr 13 do SWZ.
8. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2021
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