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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218142-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowo Podgórne: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2020/S 091-218142
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z. o.o.
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 4
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
E-mail: mdzik@tp-kom.pl
Tel.: +48 618959424
Faks: +48 618147407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tp-kom.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://tp-kom.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://tp-kom.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym
Numer referencyjny: 1/NF/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45252127

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”, polegającego w szczególności na wykonaniu robót budowlanych
na warunkach określonych w umowie, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

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
45200000
45232410
45233251
45231300
45100000
45111200
45223500
45400000
45320000
45223100
45330000
45232460
45252200
45233140
45111300
90481000
90713100
45231400
45311200
45210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnowo Podgórne, w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na terenie oczyszczalni ścieków
Zamawiającego przy ul. Zachodniej 4, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”, polegającego w szczególności na wykonaniu robót budowlanych
na warunkach określonych w umowie, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Zakres rzeczowy zadania
będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót
i SIWZ. Przedmiar robót i dokumentacja projektowa stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji i są dostępne
pod adresem: (https://www.tp-kom.pl/pliki/przetargi/2020_04/dok_przetargowa.zip)
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”.

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:
Nie dotyczy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 PLN;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 10 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
jw.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej: dwie roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości co najmniej Qdś = 2
3

000 m /d i jednocześnie o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN netto dla każdej z robót oddzielnie, z
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przeprowadzeniem jej pełnego rozruchu, w tym jedną robotę budowlaną z utrzymaniem obiektu oczyszczalni w
ruchu;
b) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającymi następujące
wymagania:
— ekspert 1 – przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadająca co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe w
pełnieniu funkcji przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji przez tego Wykonawcę głównych i kluczowych
elementów inwestycji z zakresu robót budowlanych, w tym przy co najmniej 1 inwestycji na roboty budowlane
polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdś = 2
3

000 m /d i jednocześnie o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN netto. Wskazana osoba nie może
jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy,
— ekspert 2 – kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej* oraz
• co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika
budowy, przy realizacji inwestycji z zakresu robót gospodarki wodnej lub ściekowej, w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, w tym co najmniej przy 2 inwestycjach polegających na budowie, przebudowie lub
3

modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdś = 2 000 m /d i jednocześnie o wartości robót nie
mniejszej niż 8 000 000,00 PLN netto,
— ekspert 3 – kierownik robót sanitarnych, min. 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych *
oraz
• co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika
budowy/robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania
robotami sanitarnymi przy co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji
3

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdś = 2 000 m /d i jednocześnie o wartości robót nie mniejszej niż
8 000 000,00 PLN netto,
— ekspert 4 – kierownik robót elektrycznych, min. 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* oraz
• co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika robót elektrycznych w robotach
budowlanych w zakresie robót elektrycznych, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na
3

budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdś = 2 000 m /d i
jednocześnie o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN netto,
— ekspert 5 – specjalista ds. AKPiA, min. 1 osoba posiadająca:
• co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe, w tym przy realizacji co najmniej 1 zamówienia dotyczącego budowy,
3

rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min Qdś = 2 000 m /d i jednocześnie o
wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN netto,
— ekspert 6 – technolog, min. 1 osoba posiadająca:
• co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe – technolog oczyszczania ścieków lub specjalista ds. rozruchów
oczyszczalni ścieków, w tym przy realizacji co najmniej 1 zamówienia dotyczącego budowy, rozbudowy, lub
3

modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min Qdś = 2 000 m /d i jednocześnie o wartości robót nie
mniejszej niż 8 000 000,00 PLN netto
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Cd. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a, art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 220 ze zm.).
Uwaga:
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane
osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y)
języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Wykonawcą, na cały okres i dla potrzeb realizacji zawartej umowy.
Uwaga: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wykaz osób, które
będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
oraz wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania
ofert, wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— w pieniądzu,
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej
równowartości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Szczegóły w dokumentacji postępowania.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego
przedmiotu zamówienia. Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, mając na uwadze realizację
robót budowlanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszcza
fakturowanie częściowe nie częściej niż raz w miesiącu, które to musi być zgodne z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, jednak nie więcej niż do 90 % wartości przedmiotu
umowy (wartości wynagrodzenia). Pozostałą wartość przedmiotu umowy (10 % wartości wynagrodzenia)
Wykonawca zafakturuje po dokonaniu odbioru końcowego i dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zasady wspólnego wspólnego ubieganie się o zamówienie określa art. 23 ustawy Pzp i dokumentacja
postępowania.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumentacji postępowania.
4.7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przy pomocy osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), w zakresie prac fizycznych na terenie budowy, w tym prac operatorów sprzętu i
maszyn związanych z wykonaniem wszystkich robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

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: 22/06/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. W razie ograniczeń w dostępie do siedziby Zamawiającego wywołanych przepisami
lub wytycznymi związanymi z epidemią, Zamawiający zapewni transmisję otwarcia ofert; informacja o tym
zostanie zamieszczona na platformie.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu: Wykonawców, w stosunku do których zachodzą podstawy
wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, a także w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie JEDZ, w
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania. W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
— wykaz robót budowlanych określonych w 8.3 lit a) SIWZ – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ,
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego określonych w 8.3 lit. b)
SIWZ – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w 8.4 lit. a)
SIWZ,
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości zgodnej z 8.4 lit. b) SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp,
Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
W celu potwierdzenia braku pozostałych podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 Pzp (z
zastrzeżeniem pkt 8.5 SIWZ),
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
inny 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,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, 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,
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
— oświadczenie o braku zaistnienia pozostałych podstaw wykluczenia:
1. oświadczenie 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, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,
2. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,
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3. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie – 10 dni.
Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie – 15 dni.
Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a wobec postanowień
SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.
Wobec czynności innych niż określone wyżej odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 7A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020
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