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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422559-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie transportu drogowego
2018/S 187-422559
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ogród Zoologiczny
ul. Kaprala Wojtka 3
Poznań
61-063
Polska
E-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zoo.poznan.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
www.zoo.poznan.pl/page/5-Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer referencyjny: SAT/271/51/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
60100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób kolejkami kołowymi, składającymi się z
lokomotywy napędzanej silnikiem spalinowym oraz wagonów (zamkniętych lub otwartych) każda oraz pojazdem
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typu Melex, na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, tj. obiektu położonego przy ul. Krańcowej
81 lub poza wskazanym terenem.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w godzinach określonych w
załączniku nr 1 do SIWZ.
Łącznie w roku 2019 szacunkowy wymiar usługi: 3 653 godzin (1 godzina: 60 min.).
Łącznie w roku 2020 szacunkowy wymiar usługi: 3 647 godzin (1 godzina: 60 min.).
Łącznie w roku 2021 szacunkowy wymiar usługi: 3 626 godzin (1 godzina: 60 min.).
Łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia szacunkowy wymiar usługi: 10 926 godzin (1
godzina: 60 min.).
Wykonawca zrealizuje usługę w wymiarze minimum 9 000 godzin (1 godzina: 60 min.).
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: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, tj. obiektu położonego przy ul. Krańcowej 81 lub poza
wskazanym terenem.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
— świadczenie usług przez co najmniej 4 kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D, przeszkolonych
przez producenta w zakresie obsługi i eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
— świadczenie usług przewozu osób - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług transportowych w
ruchu ciągłym, zgodnie z pkt. 3.1.3,
— bieżące utrzymanie, eksploatację, kontrolę stanu pojazdów,
— serwis oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych pojazdów zgodnie z wymaganiami producenta,
— bieżącą konserwację pojazdów, w tym poszczególnych elementów pojazdów – konserwacja powinna być
wykonywana zgodnie z wymaganiami producenta,
— zapewnienie infrastruktury technicznej w postaci punktu tankowania pojazdów na terenie Nowego Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu z homologowanym dwupłaszczyznowym zbiornikiem na paliwo,
— zapewnianie oleju napędowego o podwyższonej jakości, w szczególności: „ultimate”, „verva”, „diesel gold”,
„v-power” lub równoważne w trakcie eksploatacji pojazdów. Wykonawca ponosi koszt zużycia paliwa w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnia dostawy paliwa na terenie Ogrodu Zoologicznego
— zapewnienie stałego serwisu pojazdów polegającego na bieżącej obsłudze technicznej pojazdów w celu
zapewnienia ich stałej sprawności,
— użytkowanie pojazdów zgodnie z kartą gwarancyjną,
— objęcie pojazdów ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej, oraz odpowiedzialności
autocasco w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, łączna wartość pojazdów wynosi 1 367 189,28 PLN
(słownie: milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 28/100),
— sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia
zawierającego informacje o stanie pojazdów objętych zamówieniem,
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— odstawianie po każdym dniu użytkowania pojazdów do miejsca garażowania zapewnionego przez
Zamawiającego,
— dbałość o powierzone Wykonawcy pojazdy, w tym w szczególności ochronę przed zniszczeniami,
uszkodzeniami.
Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia zobowiązany jest do oddania Zamawiającemu pojazdów
objętych zamówieniem w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem ich normalnej i prawidłowej eksploatacji.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w godzinach określonych w
załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający może określić inną ilość godzin niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
na dany okres. W tym przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 3 dni wcześniej. W przypadku
zajścia zdarzeń o charakterze obiektywnym uniemożliwiającym faktyczne świadczenie usługi, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę, przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danym dniu.
Wykonawca musi poruszać się po wyznaczonej przez Zamawiającego trasie i zatrzymywać się na
wyznaczonych przestankach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 4 kierowców posiadających wymagane kwalifikacje (określone
w ustawie z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym w zakresie przewozu drogowego oraz w SIWZ).
Kierowca powinien:
a. być prawidłowo przeszkolony do wykonywania w całości przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie
udzielania pierwszej pomocy,
b. być wyposażony w środki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w
szczególności:
— w stosowny i schludny ubiór składający się z: munduru dwuczęściowego w kolorze czarnym, granatowym lub
niebieskim, zawierającego oznaczenie oraz logotyp Zamawiającego,
— w sprawne środki łączności bezpośredniej.
4. Przedmiot zamówienia może być Wykonywany wyłącznie przez Wykonawców świadczących swoje usługi
na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym Do wykonywania przedmiotu zamówienia
Zamawiający udostępni Wykonawcy środki wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Wykonawca posiada uprawnienia, tj. posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC na kwotę 500 000 PLN,
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem
terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
Przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument,
nie spięty w całość z ofertą.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania
polegające na świadczeniu usług transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o wartości nie mniejszej niż
400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każde.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
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b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (składane na wezwanie Zamawiającego
stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy);
c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (składany na wezwanie Zamawiającego
stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy);
d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert (składane na wezwanie Zamawiającego stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy);
e) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego (składane na wezwanie Zamawiającego stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy);
f) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty, o ile dotyczy).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 06/11/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 04/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres: Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, Polska).
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich
otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

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:
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe;
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) 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 albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
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d) Odpis 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 Ustawy,
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione 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,
f) Zaświadczenie 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, wystawione 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,
g) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
h) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga do sądu - przysługuje Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI, Rozdział 1 i 2 Ustawy. Ze względu na obszerność tych przepisów należy się z nimi
zapoznać bezpośrednio analizując cyt. Ustawę.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2018
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