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Ogfoszenie o zam6wieniu

Ustugi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014124|UE

Sekcja l: Instvtucja zamawiaj_aca

l.l) Nazwa iadresy
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich
Chmielna 120
Warszawa
00-801
Polska
Osoba do kontakt6w: Aldona Cal4zka
E-mail : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Kod NUTS: PLgl I
Adresy internetowe:
Gt6wny adres: www.zdm.waw. pl

1.2) Informacja o zam6wieniu wsp6lnym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostep do dokument6w zam6wienia mo2na
uzyska( bezplatnie pod adresem: https://zdm.waw.pl
Wiqcej informacji mo2na uzyska( pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nale2y przesyla( drogq
elektroniczn4 za poSred nictwem : https : / /epuap. gov. pl /wps/ portal

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej
Organ wladzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Gl6wny przedmiot dzialalnoSci
Og6lne uslugi publiczne

Sekcja ll: Przedmiot

ll.l ) Wielko5€ lub zakres zam6wienia

ll.l .l ) Nazwa:
Najem urz4dze(r drukuj4cych na potrzeby Tarz4du Dr6g miejskich wraz z serwisem i

materiatami eksploatacyjnymi do tych urz4dzeh oraz Swiadczenie uslugi serwisu
eksploatacyj no-naprawczego dla posiadanych
Numer referencyjny: ZDM / UM I DZP I SG I PN / 5 0/'l 9

ll.l.2) Gt6wny kod CPV

30232r r 0

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Uslugi

11.1.4) Kr6tki opis:



Przedmiotem zam6wienia jest najem urz4dze(r drukuj4cych na potrzeby Zarz4du
Dr6g miejskich wraz z serwisem i materialami eksploatacyjnymi do tych vrz4dzefi
oraz 5wiadczenie uslugi serwisu eksploatacyjno-naprawczego dla posiadanych przez
Zamawi aj 4c ego urz4dze(r, w r az z syste m e m ws po m ag aj 4cym.
WartoS€ szacunkowa zam6wienia jest r6wna lub przekracza r6wnowarto5€ kwory 221

OOO EUR.

ll.l .5) Szacunkowa calkowita warto5€

ll.l.6) lnformacje o czq6ciach
To zam6wienie podzielone jest na czq5ci: tak
Oferty mo2na sktada( w odniesieniu do wszystkich czqSci

ll.2) Opis

ll.2.l) Nazwa:
Najem urz4dzeh drukuj4cych na potrzebyZarz4du Dr6g Miejskichwraz z uslug4
serwisu i uslug4 polegaj4c4 na bie24cym dostarczaniu i uzupetnianiu material6w
eksploatacyjnych do rych urz4dze6 w czasie...
Czq5i nr: I

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

79800000
s03r 0000
30t 2 I 430
302r 6r r 0

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I
Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, POLSKA

)|.2-4, Opis zam6wienia:
Przed m iotem zam6wien i a jest naj em urz4dzefi d ru kuj4cych na potrzeby Zarz4du
Dr6g Miejskich wraz z uslug4 serwisu i uslug4 polegaj4c4 na bie24cym dostarczaniu i

uzupelnianiu material6w eksploatacyjnych do tych urz4dzefi w czasie trwania
kontraktu.

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 warto56

11.2.7\ Okres obowiAzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Koniec: 3111212022
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

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

ll.2.l l) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiaj4cv zastrzega sobie prawo opcji w postaci:
I ) wynajmu dodatkowych urz4dzef - w iloSci nie wiqkszej ni2 I 0 dodatkowych
urz4dzeh grupy A oraz nie wiqcej ni2 20 dodatkowych urz4dze6 grupy B w okresie
trwania umowy, dla kt6rych ceny wydruku jednej strony oraz miesiqcznego ryczattu
za wynajem bqd4 zgodne z przedstawionymi w formularzu ofertowym oraz na
warunkach okre6lonych w SIWZ;

2) zwiqkszenia kwoty zam6wienia podstawowego przeznaczonej na wydruki,
okre5lonej w $ 3 ust. 2 pkt l.

11.2.12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej



Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej:

nie

ll.2 -1 4) Informacje dodatkowe
1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowa€ bedzie nastqpuj4ce

kryteria oceny oferty:
I ) cena - waga procentowa: 90%;

2) oferowany czas na instalacje urz4dzeh po zgloszeniu przez Zamawiaj4cego...l0 %

2. Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu

skladania ofert, wnieS€ wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysoko5ci: dla

czq6ci 1: 6 000,00 PLN.

ll.2) Opis

ll.2.l) Nazwa:
Serwis eksploatacyjno-naprawczy I 0 urz4dzeh Canon lR ADV 3330i (termin

zakofczenia gwarancji - l4.l 2.2019 r.) bedqcych w posiadaniu ZamawiajAcego...

Cze6( nr:2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

79800000
s03r 0000
30r 2 I 430
3021 6l I 0

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I
Gt6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest serwis eksploatacyjno-naprawczy l0 urz4dze(r Canon
lR ADV 3330i (termin zakofczenia gwarancji - 14.12.2019 r.) bedacych w posiadaniu

Zamawiaj4cego w celu weryfikacji konfiguracji urz4dzef bqd4cych w u2ytkowaniu.

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 warto5€

11.2.7\ Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Koniec: 3111212022
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l I ) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiaj4cy zastzega sobie prawo opcjiw postaci:

l) zwiqkszenia l4cznej kwoty przeznaczonej na optatq za wydruki, okre6lonej w $ 3

ust. 2 pkt I wzoru umowy.

ll.2-12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

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

nie

11.2.1 4) lnformacje dodatkowe
1 . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowa€ bqdzie nastqpuj4ce

kryteria oceny oferty:
I ) cena - waga procentowa: 90%;

2) oferowany czas na rozpoczqcie serwisu eksploatacyjno-naprawczego...'. 1O %



2. Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu
skladania ofert, wnie5( wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysoko6ci: dla
czgSci 2:2 000,00 PLN.

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Najem wysoko wydajnego urz4dzenia drukuj4cego na potrzeby Zarz4du Dr6g
Miejskich wraz z uslug4 serwisu i uslug4 polegaj4c4 na bie24cym dostarczaniu i

uzupetnianiu materia+6w eksploatacyjnych do ur...
CzqSi nr: 3

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CpV
79800000
s03l 0000
301 2 I 430
30216t t0

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I
Gt6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest najem wysoko wydajnego urzqdzenia drukuj4cego na
potrzeby Tarz4du Dr6g Miejskich wraz z uslug4 serwisu i uslug4 polegaj4c4 na
bie24cym dostarczaniu i uzupetnianiu material6w eksploatacyjnych do urz4dzenia w
czasie trwania kontraktu.

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 warto56

11.2.7) okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Pocz4tek: 0210112020
Koniec: 3111212022
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq skladanie ofert wariantowych: nie

11.2.1 l) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

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

11.2. I 4) Informacje dodatkowe
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy stosowa( bqdzie nastepuj4ce
kryteria oceny oferty:
I ) cena - waga procentowa: 9O%;

2) szybkoS€ wydruku 44 (stron na minutq - str min): l0 %.

2. Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu
skladania ofert, wnieSi wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysoko6ci: dla
czqSci 3:900,00 PLN.

Sekcja lll: Informacje o charakterze prawnvm, ekonomicznym, finansowym.Lleehnjezoym

lll.l) Warunki udzialu

lll.l .l ) Zdolno6€ do prowadzenia dzialalnoici zawodowej, w tym wymogi zwt4zane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego



lll.l.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
l.O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega( sig Wykonawcy, kt6rzy spetniaj4

nastepujEce warunki udzialu w postepowaniu dotyczace 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 materiat6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi") w wysokoSci nie

mniejszej ni2:
dla czq6ci l: 500 000,00 PLN (stownie: piqfset tysiecy ztotych);

dla czq6ci 2: 20O 000,00 PLN (slownie: dwieScie tysiqcy zlotych);
dla czq6ci 3: 100 000,00 PLN (slownie: sto tysiqcy zlotych).
1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnofci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na sume
gwarancyj n4 co najmniej :

dla czq6ci I : 100 000,00 PLN (slownie: sto tysiecy ztotych);

dla czq6ci 2: 100 000,00 PLN (slownie: sto tysiecy zlotych);
dla czq6ci 3: I 00 000,00 PLN (slownie: sto tysiqcy zlotych).
2.Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostata najwy2ej oceniona, do
zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 l0 dni, terminie aktualnych na dziefi
zlo2enia oSwiadczeri lub dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spetniania
warunk6w udzialu w postepowaniu okreSlonych powy2ej, tj.:
2.1. czglci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy
sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a je2eli podlega ono badaniu
przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo6ci, r6wnie2 z opini4 o

czqSci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawc6w niezobowi4zanych do
sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre6laj4cych obroty
oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie 3 lata obrotowe, a je2eli okres prowadzenia
dzialalno6ci jest kr6tszy - za ten okres.
Z zal4czonej czq6ci sprawozdania finansowego powinno wynikai, 2e sprawozdanie

spetniawymogi art. 52 ust.2 ustawyz dnia 29.9.1994r. o rachunkowo5ci, 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 wieloosobory - przez wszystkich cztonk6w
tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego

uzasadnienia dol4czonego do sprawozdania finansowego.
W przypad ku Wykon awc6w n i ezobowi4 zany ch do s porz4dzan i a s prawozdan ia
finansowego Zamawiaj4cy, za,,inne dokumenty" uzna m.in. deklaracjq podatkowa PIT

zlo2on4 w U rzqdzie Skarbowym.
2.2. dokument6w potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z
przedmiotem niniejszego zam6wienia na sume gwarancyjn4 okre6lon4 przez
Zamawiaj4cego (zawieraj4cych potwie rdzeni e zaptaty u bezpiecze nia).

lll.l.3) ZdolnoS€ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
L O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastepuj4ce warunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce zdolno5ci technicznej lub
zawodowej tj.:
l.l.Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
je2eli okres prowadzenia dzialalno5cijest kr6tszy - w tym okresie wykona* (w

przypadku Swiadczef okresowych lub ciagtych r6wnie2 wykonuje): co najmniej 3

uslugi polegaj4ce na Swiadczeniu najmu urz4dzefi drukuj4cych o wartoSci minimum
100 000,00 PLN brutto ka2da
Uwaga:
Warunek bqdzie spelniony niezale2nie od ilo5ci czq6ci, na kt6re bqdzie zlo2ona
oferta.



l.2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuj4ce siq kwalifikacjami zawodowymi,
do5wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im
powierzone, w szczeg6lnoSci zgodnie z poni2szym wykazem:
dla czg5ci I
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych
uprawnief (w latach) - Do5wiadczenie zawodowe(w latach) - podstawa
dysponowania.
Technik serwisu - 3 osoby - nie dotyczy - o5wiadczenie wykonawcy, 2e posiada
wiedzq i kompetencje w zakresie serwisu urz4dzeh bqd4cych przedmiotem
zam6wienia (min I rok) - podstawa dysponowania
Dla czqSci 2

Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych
uprawnief (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe(w latach) - podstawa dysponowania
Technik seruisu - 2 osoby - nie dotyczy - oSwiadczenie wykonawcy, 2e posiada
wiedzq i kompetencje w zakresie serwisu urz4dze(r bqd4cych przedmiotem
zam6wienia(min I rok)- podstawa dysponowania
Dla czqSci 3

Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba os5b - Okres posiadania wymaganych
uprawnieri (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (w latach) - podstawa
dysponowania
Technik serwisu - 2 osoby - nie dotyczy - o5wiadczenie wykonawcy, 2e posiada
wiedzq i kompetencje w zakresie serwisu urz4dzeh bqd4cych przedmiotem
zam6wienia(min I rok) - podstawa dysponowania
2.Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostata najwy2ej oceniona, do
zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2 l0 dni, terminie aktualnych na dzie6
zlo2enia oSwiadczeri lub dokument6w, kt6re potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu okreSlonych powy2ej, tj.:
2.1. Dowody okre5lajqce czy uslugi potwierdzaj4ce spelnianie warunku o kt6rym
mowa w pkt 9.1.3. SIWZ;

lll.l .5) Informacje o zam6wieniach zastrze2onych

lll.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

lll.2.l ) Informacje dotyczAce okre6lonego zawodu

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy znajduj4 sig we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik do
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (Rozdziat tV S|WZ).

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

Sekcja lV: Procedura

lV.l ) Opis

lV.l.l) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

lV.l.3) Informacje 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 zam6wieri rz4dowych (GPA)

Zam6wienie jest objqte Porozumieniem w sprawie zam6wieri rz4dowych: nie

lV.2) Informacje administracyjne

|v.2. I ) Poprzednia publikacja dotyczEca przedmiotowego postepowania

lv.2.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziatu
Data: 2610812019
Czas lokalny: l0:00

1V.2.3) Szacunkowa data wyslania zaproszefi do sktadania ofert lub do udzialu wybranym
kandydatom



1V.2.4) Jezyki, w kt6rych mo2na sporz4dzai oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu:

Polski

1V.2.6) Minimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwi4zany oferta

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

|v.2.7\ Warunki otwarcia ofert
Data: 2610812019
Czas lokalnY: I l:00
Miejsce:
Zarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna l20, 00-801 Warszawa, sala 3l l, POLSKA

lnformacje o osobach upowa2nionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna'

Sekgja Vl: Informacje uzupe'lnlgjAce

vt.l) Informacje o powtarzaj4cym siq charakterze zam6wienia

Jest to zam6wienie o charakterze powtarzaj4cym sig: tak

Przewidywany term i n pu bl i kacj i kolej nych oglosze 6 :

24 miesi4ce

Vl.2) Informacje na temat proces6w elektronicznych

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
l ZamawiajAcy nie przewiduje udzielania
wykonanie zam6wienia.

zaliczek na poczet wynagrodzenia za

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostat w pkt 8. Specyfikacji

Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej ,,SIWZ" (Rozdziat I SIWZ)' w tym:
lstotnych

2.1. Do oferty nale2y dol4czyi aktualne na dzieh sktadania ofert o6wiadczenie

skladane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam6wienia, wraz z

ewentualnymi oSwiadczeniami uzupetniaj4cymiJEDZ, o kt6rych mowa w pkt 8.10-2.4.

SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

a nastqpnie wrazz plikami stanowi4cymi ofertq skompresowai do jednego pliku

archiwum (ZlP).

2.2. Wymagane ofwiadczenie wskazane w pkt 2.1 . povty2ej (JEDZ) powinno by(
zlo2one przez ka2dego Wykonawcq wsp6lnie ubiegaj4cego sie o zam6wienie.

2.3. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, o kt6rych mowa w
pkt l0 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spetniania, w zakresie, w jakim powoluje siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w
postepowaniu, sklada tak2e jednolite dokumenty (o6wiadczenie wskazane w pkt 2.1.

powy2ej - JEDZ) dotycz4ce tych podmiot6w.
3. Zamawiaj4cy wykluczy z postepowania Wykonawcq w przypadku spelnienia wobec

niego przeslanekokreilonychwart.24 ust. I pkt l2-23iart.24 ust.5 pkt 1,2i4
ustawy z dnia29.1.2OO4 Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.l986 z
p62n. zm.'1.

4. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostata najwy2ej oceniona, do

zlo2eniaw Wznaczonym, nie kr6tszym ni2l0 dni, terminie aktualnych na dzief
zlo2enia oSwiadczeri lub dokument6w okre6lonych w S5 pkt l), 4) i 5) rozporz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakie mo2e

24dai zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, kt6re
potwierdzaj4 okoliczno6ci braku podstaw do wykluczenia.
6. Zasady powotywania siq na zasoby podmiot6w trzecich okreSlone zostaly w pkt l0
stwz.
T.Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu
skladania ofert, wnie5€ wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w wysokoSci:

dla czq5ci l: 6 000,00 PLN (slownie: sze5€ tysiecy ztotych 00/100 zlotych),

dla czgSci 2: 2 000,00 PLN (slownie: dwa tysi4ce zlotych 00/100 ztotych),

dla czq5ci 3: 900,00 PLN (slownie: dziewig€set zlotych 00/100 ztotych)'

8. Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwo5ci udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w

aft.67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.



9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta zostala w pkt zl. slwz
(Rozdziaf I S|WZ).
10. Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: rozpoczqcie: od
dnia zawarcia umowy; zakofczenie: l0.l 2.2O19 r.
I l. oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesla€
droga elektroniczn4 za po6rednictwem ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod
adresem skrzynki: I ZDMESp I zamowienia

Vl.4) Procedury odwolawcze

Vl.4.l) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
ul. Postqpu I 7a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail : odwolania@uzp.gov. pl
Faks: +48 224587700
Ad res internetowy: www. uzp. gov. pl

v1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
V1.4.3) Skladanie odwolaf

Doktadne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
l)Odwolaniewnosi siqwterminie t0dni oddniaprzeslaniainformacji oczynnoici
Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq jego wniesienia, je2eli zostaly one przeslane
przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo w terminie I 5 dni - je2eli
zostaty przestane w inny spos6b.
2) odwolanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a takze wobec postanowie6
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam5wienia wnosi siq w terminie l0 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfi kacj i I stotnych Waru n k6w Zam6wien ia na stron ie i nternetowej.

v1.4.4) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyska( informacje na temat skladania odwotafi
Prezes Krajowej lzby Odwolawczej
ul. Postqpu l7a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail : odwolan ia@uzp.gov. pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www. uzp. gov. pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
12107 12019


