LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F05
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_n001z89g
2018-180798
9.9.3
ENOTICES
EU
/
adam.legutko@gkpge.pl
/
/

1/8

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PGE Energia Ciepła S.A.
0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Mandrak
Tel.: +48 126209597
E-mail: Malgorzata.Mandrak@gkpge.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl/PGE-Energia-Ciepla
Adres profilu nabywcy: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie przeglądów, konserwacji, badań i prób funkcjonalnych urządzeń automatyki elektroenergetycznej
w Spółkach Grupy PGE Energia Ciepła
Numer referencyjny: 1001106500

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Wykonywanie przeglądów, konserwacji, badań i prób funkcjonalnych urządzeń automatyki elektroenergetycznej
w Spółkach Grupy PGE Energia Ciepła
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały i Spółki Grupy PGE - Kraków, Rybnik, Wrocław, Czechnica, Zielona Góra, Gdańsk i Gdynia

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są przeglądy, konserwacja, badania i próby funkcjonalne urządzeń automatyki
elektroenergetycznej oraz prace serwisowe w Spółkach Grupy PGE Energia Ciepła. Zakres prac obejmuje
również remonty bieżące i awaryjne wybranych układów EAZ.

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
Początek: 01/03/2019
Koniec: 28/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1pkt13lit.
d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa wtym przepisie
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została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Pzp, stosownie do postanowień art.
133 ust. 4
3.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
4.Oświadczenie, o którym mowa w pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
dokumentusporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
JEDZ
5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu w tym:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 14 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP (dotyczy: osób fizycznych,
członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich,
komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia
(wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert).
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 21 Ustawy PZP (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania Ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążą
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. Posiadają doświadczenie w ciągłej realizacji minimum dwóch zadań związanych z przeglądami, konserwacją,
badaniami i próbami funkcjonalnymi urządzeń automatyki elektroenergetycznej w okresie ostatnich 5 lat, na
obiektach energetyki zawodowej (elektrownie i elektrociepłownie), w obszarze analogicznych instalacji jak w
zakresie realizowanego zamówienia , a minimalna wartość każdej takiej umowy to 100.000 zł brutto / rok. W
przypadku gdy umowa nie obejmuje pełnego roku, wymagana kwota zostanie przeliczona proporcjonalnie do
długości okresu na jaki taka umowa została zawarta, przyjmując że każdy miesiąc to 1/12 wskazanej kwoty).
Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających
realizację prac - minimum dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację z okresu
ostatnich pięciu lat licząc od daty upływu terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to za ten okres.
b. Dysponują personelem posiadającym następujące kwalifikacje:
• Koordynator Prac, który musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1, punkty: 1, 2, 3 i 10.
• Kierujący zespołem pracowników oraz wszyscy pracownicy muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla
grupy 1, punkty: 1, 2, 3 i 10.
Zaświadczenia, posiadane przez ww. personel, muszą być zgodne z:
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 „w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci” (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 23 kwietnia 2013 r. poz. 492).
c. Dysponowanie urządzeniami technicznymi i aparaturą niezbędną do realizacji wszystkich prac stanowiących
przedmiot zamówienia. W opisie organizacji prac Wykonawca przedstawi oświadczenie o dysponowaniu
urządzeniami koniecznymi do prawidłowego wykonania zadania.
d. Dysponowanie personelem zatrudnionym na umowę o pracę, przewidzianym do realizacji prac w zakresie
wyszczególnionym w tabeli „Wykaz czynności wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „KODEKS PRACY”
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, Wykonawca przedstawi:
a) wykaz usług wykonanych, o których mowa w pkt 15.6.3 w okresie ostatnich 5 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
Zamówienia publicznego, wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w
celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w
dyspozycji Wykonawcy;
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d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 15.6.3. ppkt. b) i d);
Na potwierdzenie spełnienia Wymagań dla dostaw / usług:
Wykonawca przedstawi Opis organizacji prac, gdzie potwierdzi zakres prac określony w SIWZ, zastosowaną
aparaturę pomiarową, itp. przedstawi informacje na temat organizacji wykonania prac, ilości pracowników,
zaangażowanego sprzętu, itp., wyszczególni niezbędne podstawowe materiały potrzebne do realizacji
przedmiotu zamówienia (Za wystarczające uznaje się również oświadczenie, iż Wykonawca dostarczy
wszystkie materiały potrzebne do realizacji zadania), opisze warunki zapewnienia gotowości serwisowej. Należy
potwierdzić organizację wykonywania prac opisaną w SIWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których
zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000 zł zgodnie z zapisami SIWZ

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków unijnych.
2. Termin płatności wynosi 30 dni, za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
zamawiającego

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Szczegółowe
wymagania określone zostały w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Portalu Zakupowym informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wskaże firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie oraz poda: ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w na Portalu Zakupowym oraz w PGE Energia Ciepła S.A.Oddział
nr 2 CUW w Krakowie. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznym otwarciu ofert u
Zamawiającego, są proszone o zgłoszenie się przynajmniej15 minut wcześniej przed godziną otwarcia w
recepcji na Bramie Głównej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 w zw. z art.134ust.1
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),zwaną
dalej„ Pzp”.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).
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3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie
nastronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach
określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) sekcji III.1.1) pkt 5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
2) sekcji III.1.1) pkt 5.2.-5.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem
podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 6 ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. a), powinien
byćwystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu
7. W zakresie nie określonym w pkt 5-6 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwojuz
dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126)
8. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie
przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji Ogłoszenia
oZamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może odbyć wizję lokalną w celu zbadania przedmiotu
Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, któremogą
być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi sam Oferent.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2018

