
Uslugi - 170677-2019

I I /04/2019 S72 - - Us.tugi - Ogloszenie o zam6wieniu - Procedura otwarta

t. il. il1. lv. vl.
Pol s ka-Warszawa: U stu g i i n2yn ieryj ne w zakres ie proje ktowan i a

201 9/s 072-170677 
;

Ogloszenie o zam6wieniu 
]

Ustusi 
i

Lesal Basis 
i
l

Dyrektywa 20141241UE

Sekcja l: lnstytueja zamawi.aj-aqa 
I

l.l) Nazwa iadresy
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr69 Miejskich .

Chmielna 
.|20

Warszawa
00-801
Polska
Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka

, .,E-mail: zzP@zdm.waw.Pl
Faks: +48 228909211
Kod NUTS: PL91 I :

AdresY internetowe:
Ct6wny adres: www.zdm.waw.Pl

1.2) Informacja o zam6wieniu wsp6lnym

1.3) Komunikacja '

Nieograniczony, petny i bezpoSredni dostep do dokument6w zam6wienia mo2na I

uzyska( bezplatnie pod adresem: https://zdm'waw'pl
Wiqcej informacji mo2na uzyska€ pod adresem podanym powy2ej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla( drog4 
I

elektroniczn4 za poSrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
:

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej :

Organ wladzy regionalnej lub lokalnej 
.

1.5) Gl6wny przedmiot dzialalnoSci
Og6lne uslugi Publiczne 

l

Sekcja ll: Przedmiot .

ll.l) Wielko56 lub zakres zam6wienia

ll.l.1) Nazwa:
Wykonanie i.uzgodnienie projekt6w stalej oraz czasowej organizacji ruchu 

i

Numer referencyjnV: DPZ l l 6/ PN/ | 4 | 1 9

11..|.2) Gl6wnY kod CPV
. 71 320000

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Ustugi 1 i

ll.l.4) Kr6tki oPis:
przedmiotem zam6wienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu i uzgodnieniu
projekt6w stalej oraz czasowej organizacji ruchu

Cz93t 1:



Wykonanie i uzgodnienie projekt6w stalej oraz czasowej organizacji ruchu dla

potrzeb Wydziatu Organizacji Ruchu TOR.

CzqS( 2:

Wykonanie i uzgodnienie projekt6w stalej oraz czasowej organizacji ruchu dla

potrzeb Wydziatu Zr6wnowa2onej Mobilnoici TZM

Szczeg6lowo przedmiot zam6wienia zostal opisany w Opisie Przedmiotu Zam6wienia

(Rozdziat V SIWZ) oraz Formularzu cenowym (Tal4cznik nr 6) - odpowiednio na dan4

cze(;(
WartoSf szacunkowa zam6wienia jest r6wna lub przekracza r6wnowarto5€ kwoty 221

OOO EUR.

ll.l .5) Szacunkowa catkowita warto6(

ll.l .6) Informacje o czg6ciach
To zam6wienie podzielone jest na czq6ci: tak

Oferty mo2na skladai w odniesieniu do wszystkich czq5ci

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Wykonanie i uzgodnienie projekt6w stalej oraz czasowej organizacji ruchu dla

potrzeb Wydziatu Organizacji Ruchu TOR'

CzeS( nr: I

11.2.2) DodatkowY kod lub kodY CPV

7l 320000

11.2.3) Miejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I

11.2.4) Opis zam6wienia:
Wykonanie i uzgodnienie projekt6w statej oraz czasowej organizacji ruchu dla

potrzeb Wydzialu Organizacji Ruchu TOR' Zgodnie z Opisem przedmiotu zam6wienia'

Dodatkowe kody CPV: 71 350000-6;7122O000-6;71 354000-4' wykonawca

przystqpuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uptywem terminu sktadania ofert,

wniesi wadium na ca{y okres zwi4zania ofert4, w wysokosci:

Dla czq6ci l: 36 000,00 PLN (stownie: trzydzie5ci sze6c tysiqcy 00/100 ztotych),

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria sa

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartoSd

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w
Koniec: 1311212021
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza Sig skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) Informacje o oPcjach
OPcje: nie

11.2.12) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej:

nie

11.2.1 4) Informacje dodatkowe
Zamawiaj4cy stosowa( bqdzie nastgpuj4ce kryteria oceny oferty:

- kryteria cenowe
a) wsp6lczynnik koryguj4cy warto6( j'n'p' 40%

b)'wsp5lczynnik zmniejszaj4cy do obliczenia inwentarYzacJi przy wycenie projekt6w:

20%



_ zapewnienie stalego dostqpu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za

pomoc4 serwera ze zdalnym dostqpem dla Zamawiaj4cego (tzw. chmura): 40 %

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Wykonanie i uzgodnienie projekt6w stalej oraz czasowej organizacji ruchu dla

potrzeb Wydzi atu Zr 6wnowa2o n ej Mo bi I noSci TZM.

CzgSC nr:2

11.2.2) DodatkowY kod lub kodY CPV

7l 320000

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PLgl I

11.2.4) Opis zam6wienia:
Wykonanie i uzgodnienie projekt6w statej oraz czasowej organizacji ruchu dla

potrzeb Wydziatu Zr6wnowa2onej MobilnoSci TZM. Zgodnie z Opisem przedmiotu

zam6wienia. Dodatkowe kody cPV: 7l 350000-6, 71220000-6' 71354000-4'

wykonawca przystgpujqcy do przetargu jest obowi4zany, przed uptywem tprminu

sktadania ofert, wnie5€ wadium na cafy okres zwi4zania ofert4, w wysoko5ci:

Dla czq5ci 2: 2 000,00 PLN (slownie: dwa tysi4ce 00/100 ztotych)'

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartos(

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy

zakup6w
Koniec: 1611212019
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu :

ramowej lub dynamicznego systemu

tak 
i

Qpis wznowie6:
Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwo5ci udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art' 67

ust. I pkt 6 ustawy Pzp - dotyczy czqici ll'

ll.2.1O) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o oPcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej:

nie

X.2.1 4\ Informacje dodatkowe
Zamawiaj4cy stosowai bedzie nastqpujEce kryteria oceny oferty:

- kryteria cenowe
a) wsp6lczynnik'koryguj4cy warto5 i j'n.p.: 40 %

b) wsp6tczynnik zmniejszajqcy do obliczenia inwentaryzacji przy wycenie projekt6w:

20%

- zapewnienie stalego dostqpu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za

pomoc4 serwera ze zdalnym dostgpem dla Zamawiaj4cego (tzw. chmura\: 40 %

lll.l) Warunki udzialu

lll.t.t ) Z{olnos€ do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, w tym wymogi zwi4zane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

lll.l.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W.ykaz i kr6tki opis krvteri6w kwalifikacji:



l. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega( siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastepujace waiunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub

finansowej tj.:
l.l. Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie

,,rachunk6w zysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzeda2y produkt6w, towar6w

i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie

mniejszej niz:
Dla czq6ci l: 500 000,00 PLN (slownie: piqiset tysiqcy zlotych)

Dla czeSci 2: .|00 
0OO,0O PLN (stownie: sto tysiqcy zfotych)

1 .2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno(ci zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia, na sume

gwarancYj n4 co naj m n iej :

Dla czqSci I: 250 000,00 PLN (stownie: dwie6cie piq€dziesi4t tysiqcy ztotych)

Dla czqsci 2: 50 000,00 PLN (slownie: piq(dziesi4t tysiqcy zlotych) :

2. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zosta+a najwy2ej oceniona, do

zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 l0 dni, terminie aktualnych na dzieri

zlo2eniaoswiadczeri lub dokument6w, kt6re potwierdzajA okoliczno6ci spelniania

warunk6w udziatu w postepowaniu okreflonych powyzej, tj':
2..|. cze$ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy

sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym

wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, a je2eli podlega ono badaniu

przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, r6wnie2 z opini4 o

czeSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do

sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre5laj4cych obroty

oraz aktywa i zobowi4zania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a je2eli okres

prowadzenia dziatalno6ci jest krotszy - za ten okres'

Z zal4czonei czqSci sprawozdania finansowego powinno wynika(, 2e sprawozdanie

spelniawymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowo6ci, tj.2e

sprawozdanie finansowe zostato podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu -
przez osobq, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika

jednostki, a.je2elijednostk4 kieruje organ wieloosobovuY - przez wszystkich cztonk6w

tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest zatqczenie pisemnego

uzasadnien ia dol4czonego do s prawozdan ia fi nansowego'

W przypad ku Wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania

finansowego Zamawiaj 4cY, za,, inne dokumenty" uzna m'in' deklaracjq podatkowa PIT

zlo2on4w Urzqdzie Skarbowym - na kazdA cz93i'

2.2. dokument6w potwierdzajqcych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoici zwi4zanei z

przedmiotem niniejszego zamowienia na sume gwarancyjn4 okre5lon4 przez

Zamawiaj4cego (zawieraj4cych potwierdzenie zaplaty ubezpieczenia) - na ka2d4

cze3i.

lll.l.3) Zdolno5( technicina i kwalifikacje zawodowe

WVkaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:

l. O udzielenie zam6wienia mo94 ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nadtgpuj4ce warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnoSci technicznej lub

zawodowej tj.:
l1;1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a

je2eli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie wykonat (w

przypadku Swiad'czerri okresowych lub ci4gtych r6wniez wykonuje) co najmniej dwa

zam6wienia polegaj4ce na wykonaniu projektu organizacji ruchu na budovi'q lub

przebudowg drogi co najmniej o kategorii powiatowej. WartoSi ka2dego z tych dw6ch

zam6wieri nie mo2e by€ mniejsza niz l0 000,00 PLN brutto (ka2de)'

Uwaga:

Warunek musi by('spelniony niezale2nie od iloSci cze6ci na ktore bedzie zlo2ona

oferta.



1.2. wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce siq kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, doiwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do

stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w szczeg6lno5ci okreSlonymi przepisami

ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz' 1332, z p62n.

zm.), zgodnie z Poni2szYm wYkazem:

Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os6b - okres posiadania wymaganych

uprawnieh (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym

stanowisku) - podstawa dysponowania.

I . Projektant organizacji ruchu - 2 osoby - nie dotyczy - 5 lat- podstawa

dysPonowania'
2. projektant sygnalizacji Swietlnej - I osoba - nie dotyczy - 5 lat - podstawa

dysponowania.
Osoby wymienione powy2ej powinny posiada( odpowiednie uprawnienia budowlane,

a wiec uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydane na podstawie ustawy 2dnia7.7.1994 r. Prawo budowlane (ti.

Dz.U. z 2017 r., poz. I 332, z p62n. zm.) oraz rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia I.|,.9.20.| 4 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. z 2014 po2.1278) lub odpowiadaj4ce im inne wa2ne

uprawnienia budowlane wydane na mocy wczeSniej obowi4zuj4cych przepls6w oraz

posiadad aktualne za6wiadczenie o wpisie na listq czlonk6w wta5ciwej izby

samorz4du zawodowego (zgodnie z ustawa z dnia l5'12'2000 r' o samorzAdach

zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (ti. Dz.U' 22016

r. poz.1725 z P62' zm')'
stanowiska okre6lone powy2ej mog4 zostaf r6wnie2 powierzone obywatelom pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych kraj6w

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art' l2a ustawy Prawo budowlane

orazz przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r',

Poz.2272)'
Uwaga:

Warunek musi by€ spelniony niezale2nie od ilo5ci czQSci na kt6re bedzie zlo2ona

oferta.
2. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do

zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 l0 dni, terminie aktualnych na dzieri

zlo2eniaoswiadcze6 lub dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno(ci spetniania

warunk6w udzialu w postepowaniu okre5lonych powy2ej' tj':

2.1, wykazu ustug wykonanych, a w przypadku Swiadczefi okresowych lub ci4glych

r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu'sktadania

ofert, a jezeli okr,es prowadzenia dziatalno6cijest krotszy - w tym okresie (patrz pkt

9,1.3. SIWZ),

2.2.vqkazu os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia

publicznego (Patrz Pkt 9.1'4.). 
i

lll.l.5) lhformacje o zam6wieniach zastrzezonych

lll.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

lll.2.l) Informacje dotycz4ce okreSlonego zawodu

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy znajduj4 siq we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik do

Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (Rozdzial lV SIWZ) - odpowlrednio na

danE cze6(. '

lll.2.3) Informacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie zam6wienia

Seksja lV: Procedura

lV.l ) OPis

lV.l .1 ) Rodzaj ProcedurY
Procedura otwarta

lv.l.3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w



lV.l.4) Zmniejszenie liczby rozwi4zah lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lV.l.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

lV.l.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wie6 rz4dowych (GPA)

Zam6wienie jest objqte Porozumieniem w sprawie zam6wiei rzEdowych: nie

lV.2) Informacje administracyjne

1v.2. I ) Poprzednia publikacja dotycz4ca przedmiotowego postepowan ia

)V.2.2) T€rmin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu

Data: 20/05 12o19
Czas lokalnY: l0:00

fV.2.3) Szacunkowa data wyslania zaproszeft do skladania ofert lub do udzialu wybranym

kandydatom

]v.2.4\ Jezyki, w kt6rych mo2na sporz4dza( oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:

Polski

1V.2.6) Mi.nimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwi4zanY ofertE

olires w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

|V.2.7) Warunki otwarcia ofert
Daia: 20 l05l2O19
Czas lokalnY: 1 1':00

Miejsce:
zarz4d Dr6g Miejskich, ul. chmielna 120, 00-801 warszawa, POLSKA, sala 402

Informacje o osobach upowa2nionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna'

Sekgja Vl: Informacje uzu pe'tdStjace

V|'l)lnformacjeopowtarzaj4cymsiqcharakterzezam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajEcym siq: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogtoszen:
'| rok

Vl.2) lnformacje na temat proces6w elektronicznych

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
l. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za

wykonanie zam6wienia.
2. Opis sposobu przygorowania ofert zawarty zostalw pkt 8. Specyfikacji lstotnych

warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej ,,slwZ" (Rozdzial I slwz)' w tym:

2.1. Do oferty nale2y dolqczVi aktualne na dzief skladania ofert o5wiadczenie

sktadane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,

sporz4dzone zgodnie zwzorem standardowego formularza okre5lonego w

rozporz4dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art' 59

ust. 2 dyrektywy 20.| 4l24lUE, zwanego dalej ,JEDZ" w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastqpnie wrazz plikami

stanowiqcymi ofertq skompresowae do jednego pliku archiwum (ZlP).

2.2. Do oferty nal62y zal4czy(wypelnione formularze cenowe - zal4cznik nr 6 do

slwZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

a nastqpnie wrazz plikami stanowiacymi oferte skompresowai do jednego pliku

ar:chiwum (ZlP).

2;3'Wymaganeo6wiadczeniewskazanewpkt2.lpowyzej(JEDZ)powinnobyf
zlo2one przez kazdego wykonawca wsp6lnie ubiegaj4cego siq o zam6wienie.

2.4. Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, o kt6rych mowaw

pkt l0 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunk6w udzialu w

posrepowaniu, sk{ada takze jednolite dokumenty (o6wiadczenie wskazane w pkt 2..| .

powy2ej -JEDZ) dotycz4ce tych podmiot6w'



3: Zamawiaj4cy wykluczy z postepowania Wykonawcq w przypadku spetnienia wobec

niego przeslanek okreSlonych w art. 24 us'r.. I pkt I 2-23 i art.24 ust. 5 pkt 1,2 i 4
ustawy z dnia 29.1 .2004 Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z

p62n. zm.).
4. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawce, kt6rego oferta zostata najwyzej oceniona, do

zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 10 dni, terminie aktualnych na dzieri

zlo2eniao6wiadczef lub dokument6w okreSlonych w S5 pkt l),4) i 5\ rozporz4dzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakie moze

24dai zamawiaj4cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, kt6re

potwierdzajq okolicznoSci braku podstaw do wykluczenia'

6. Zasady powolywania siq na zasoby podmiotow trzecich okre6lone zostaty vt pkt. I 0

SIWZ.

7,. Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uptywem terminu

sktadania ofert, wnie5€ wadium na caty okres zwi4zania oferta, w wysoko5ci:

Dla czqici l: 36 000;00 PLN (slownie: trzydzietci sze5€ tysiqcy 00/.|00 ztotych),

Dla czqSci 2: 2 000,00 PLN (stownie: dwa tysi4ce 00i 100 zlotych).
g. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert' a nastqpnie

zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu' Jezeli

Wykonawca, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla sig od zawarcia umowy lub

nte wnosi wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, ZamawiajAcy

moze zbadai, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w

postepowaniu wykonawca, kt6ry zlo2yl ofertq najwy2ej ocenion4 spo6r6d pozostatych

ofert.
9. Zamawlaj4cy przewiduje mozliwo6ci udzielenia zam6wieri, o kt6rych rrlow:t'W ilrt.

67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp - dotyczy czqSci ll'
'lO. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta zostala w pkt 21. SIWZ

(Rozdzial I SIWZ)'

I L Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: rozpoczecie: od

dnia zawarcia umowy; zakohczenie: czq6t l: do I 3.12'2021 r', cz96( ll: 16'12'2019 r'

12. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przeslal

droga elektroniczna za poSrednictwem ePUAP https://epuap'gov'pl/wps/portal pod

adresem skrzynki: ITZDMESP I zamowienia

Vl.4) ProcedurY odwolawcze

Vl.4.l ) Ordan odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Prezes Krajowej !zbY Odwotawczej

ul. PostqPu I 7a

Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mai | : odwolania@uzP'9ov.Pl
Faks: +48 224587700
Ad res internetowy: Www.uzp.gov.pl

V1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V1.4.3) Sktadanie odwolari
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwolari:

l) Odwolanie wnosi sie w terminie I O dni od dnia przestania informacji o czynnoSci

Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq jego wniesienia, jezeli zostaly one przestane

przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo w terminie I 5 dni - jezeli

zostaly Przeslane w innY sPos6b'

2) Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowieh

Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia wnosi sie w terminie I0 dni od dnia

publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfi kacj i lstotnych Waru n k6w Zam6wien ia na stron ie i nternetowej.

v;.4.4) 2.r6dlo, gdzie mo2na uzyska6 informacje na temat sktadania odwolari



Prezes Krajowej lzb'ir Odwotawczej
ul. Postqpu 17a

Warszawa
ciz-taz
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail : odwolania@uzP.gov.Pl
Faks: +48 224587700
Ad res i nternetowy: www.uzp.gov' pl

Vl.5) Data wystania niniejszego ogloszenia:
0910412019


