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Na naszej stronie internetowej poswieconej COVID-.|9 mo2na znale2( informacje o prz

etargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny'
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r. il. lll. lv. vl.
Pol s ka-warszawat obstu ga i nstalacj i oswietlen ia pu bl icznego

2020lS 179-432379

Ogtoszenie o zam6wieniu

Us*ugi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2O14l24lUE

$qkcja | : I nstv.tutja zamawiaj-4ca

l.l) Nazwa iadresY
oficjalna nazwa: Miasto stoleczne warszawa - zarz4d Dr6g Miejskich

Adres Pocztowy: ul. Chmielna 120

Miejscowo6i: Warszawa

Kod NUTS: PL9l I Miasto Warszawa

Kod pocztowY:00-801
Paristwo: Polska

Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka

E-mail : zzP@zdm.w aw.Pl

Faks: +48 228909211
Adresy internetowe:
Ct6wny ad res : www.zd m'waw. Pl

1.2) lnformacja o zam6wieniu wsp6lnym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w zam6wienia

mo2na uzyskai bezptatnie pod adresem: http://www'zdm'waw'pl
Wigcej informacji mo2na uzyskai pod adresem podanym powyzej

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy

przesytai drog4 elektroniczn4 za poSrednictwem: https://epuap'gov'pl/wps/

Portal

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej
Organ wtadzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Gt6wny przedmiot dzialalno5ci
096lne uslugi Publiczne

Sgkcja ll: Przedmiot

ll.l) WielkoSi lub zakres zam6wienia

ll.l.l) Nazwa:
prowadzenie konserwacji urz4dzeri iluminacji: - obiekt6w mostowych m.st'
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Warszawy (cze6i l), - ci4gu drzeww Al. Ujazdowskich na odcinku od ul'
Bagatela do ul. Agrykola (cze3( 2)

Numer referencyjny: ZDM/UM IDZP I 81 IPN I 70 I 20

ll.l.2) Gt5wny kod CPV

502321 l0 Obstuga instalacji o5wietlenia publicznego

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Ustugi

ll.l .4) Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia s4 ustugi w zakresie konsenvacji urz4dzeh i

instalacji elektrycznych iluminacji obiekt6w mostowych m.st. Warszawy oraz

iluminacji ciqgu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul.

Agrykola. Zam6wienie jest podzielone na 2 czqici lj.:

- czeS( 1 : prowadzenie konserwacii urz4dzeh iluminacji obiekt6w
mostowych m.st. warszawy,

- cz93( 2'. prowadzenie konserwacji urz4dzeri iluminacji ci4gu drzew w Al.

Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do Agrykola.

ll.l .5) Szacunkowa calkowita wartoSd

ll.l.6) Informacje o czeSciach
To zam6wienie podzielone jest na czQSci: tak
Oferty mo2na sktadai w odniesieniu do wszystkich cze6ci

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Konse rwacj a urz4dze(t i I u m i nacj i obiekt6w mostowych m.st. warszawy

Czq6t nr: I

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50232.| l0 Obstuga instalacji oSwietlenia publicznego

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLgl I Miasto Warszawa

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Ustugi w zakresie konserwacji urz4dzeh iluminacji obiekt6w mostowych m'st.

Warszawy.

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

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa warto3(

11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w
Koniec: 30/l I 12023
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

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

11.2.1 I ) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.13) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii
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Europejskiej: nie

ll.2.l 4) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowai bgdzie kryteria
oceny oferty - czg6( | oraz 2 - szczeg6towo rozpisane w SIWZ pkt I 6.

ll.2) Opis

11.2.1 ) Nazwa:
Konserwacja urz4dzen iluminacji ci4gu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku
od ul. Bagatela do ul. Agrykola
CzgS( nr 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

502321 l0 Obstuga instalacji o6wietlenia publicznego

11.2.3) Miejsce Swiadczenia us+ug

Kod NUTS: PL9l I Miasto Warszawa

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Warszawa

1|.2.4) Opis zam6wienia:
Ustugi w zakresie konserwacji urz4dzeh iluminacji ci4gu drzew w Al.

Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul' Agrykola

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 obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w
Koniec: 30/l I 12023
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

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

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

ll.2.l2) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l 3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej: nie

11.2.1 4) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowai bedzie kryteria

oceny oferty - czl!;( 1 oraz 2 - szczeg6lowo rozpisane w SIWZ pkt 16.

Sgkcja lll: Informacje o charakterze plara4n'ym, ekonomicznvlll, finansowynd
technicznyL:l

lll.l) Warunki udziatu

lll.l .l ) Zdolnofi do prowadzenia dziatalnoSci zawodowej, w tym wymogi zwi4zane

z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

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

nastepuj4ce warunki udziatu w postepowaniu dotycz4ce sytuacji

ekonomicznej lub finansowej tj.:
1.1. Wykonawca uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na
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podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzedazy
produkt6w, towar6w i materiaf6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda?y i

zr6wnane z nimi") w wysoko6ci nie mniejszej ni2: czq6i 1: 600 000,00 PLN,

czq6(2:200 000,00 PLN.

1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno 6ci zwi4zanej z przedmiote m n i n iej szeg o zam6wien ia,

na sume gwarancyjn4 co najmniej: czgSi l: 300 000,00 PLN, czgS( 2: 100
000,00 PLN.

2. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym ni2 I0 dni, terminie
aktualnych na dzieri zlo2enia oSwiadczeri lub dokument6w, kt6re
potwierdzaj4 okoliczno6ci spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia tj.:
2.1 . czq6ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w
przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa

kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a jezeli
podlega ono badaniu p(zez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowoSci, r6wniez z opini4 o czg6ci badanego sprawozdania, a w
przypad ku Wykonawc6w n iezobowi4zanych d o s porz4d zan i a s prawozd an ia

finansowego, innych dokument6w okre5laj4cych obroty oraz aktywa i

zobowiqzania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoScijest kr6tszy - za ten okres.
Z zal4czonej czg6ci sprawozdania finansowego powinno wynikai, ze

sprawozdanie spetnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994
r. o rachunkowo5ci, tj. ze sprawozdanie finansowe zostato podpisane - z
podaniem zarazem daty podpisu - przez osobq, kt6rej powierzono
prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a jezeli jednostk4
kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich cztonkow tego organu. W
przypadku odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego

u zasad n ie n ia dol4czone go do s prawozdan ia fi nan sowego.
W p rzypad ku Wykonawc6w n i ezobowiqzanych do s po rz4d zan ia s prawozdan ia

finansowego Zamawiaj4cy, za,,inne dokumenty" uzna m.in. deklaracjg
podatkow4 PIT zlo2on4 w Urzqdzie Skarbowym;
2.2. dokument6w potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z

przedmiotem niniejszego zam6wienia na sumQ gwarancyjnq okre5lon4 przez
Zamawiaj 4cego (zawie rajqcych potwie rdze n ie zaplaty u bez piecze n ia).

lll.l.3) Zdolno6( techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i k16tki opis kryteri6w kwalifikacji:
O udzielenie zamowienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4
nastqpuj4ce warunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce zdolnoSci
technicznej lub zawodowej
I . Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie
wykonal (w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4g{ych r6wniez
wykonuje):

- czg{( I : co najmniej jedna ustuge z zakresu konserwacji urz4dze(t
iluminacji obiektow budowlanych w iloSci min. 800 szt. opraw
o5wietleniowych z tego min. 200 szt na obiekcie/obiektach wpisanych do
rejestru zabytk6w, kt6ra to usluga wykonana byta (lub jest wykonywana)
przez minimum l0 miesiqcy.
P rzez u rz4dze n ia i I u m i nacj i obie kt6w budowlanych Zam awiaj4cy rozu m ie

urz4dzenia stu24ce do iluminacji obiektow takich jak mosty, budynki
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uzyteczno6ci publicznej w tym obiekty architektoniczne, zewnQtrzne tereny
zielone, parki, drzewa, elementy ma+ej architektury itp.,

- czg(;( 2: co najmniej jedn4 ustugg z zakresu konserwacji urz4dze6
iluminacji obiektow budowlanych w ilo6ci min. r 5o szt. opraw
o5wietleniowych, kt6ra to usluga wykonana byta (lub jest wykonywana) przez
minimum l0 miesigcy.
Przez urz4dze n ia i I u m i nacji obie kt5w budowlanych Zamawiaj4cy rozu m ie
urz4dzenia sluz4ce do iluminacji obiekt6w takich jak mosty, budynki
uzytecznoSci publicznej w tym obiekty architektoniczne, zewnetrzne tereny
zielone, parki, drzewa, elementy matej architektury itp.
2. wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymuiqce siq kwalifikacjami
zawodowym i, u prawn ien iam i, doiwiadcze n ie m i wyksztalce n iem
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w szczeg6lnoici
okre6lonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 20.l9 r., poz. I.t86, z p62n. zm.), zgodnie z poni2szym wykazem:
Lp' - stanowisko - wymagana liczba os6b - okres posiadania wymaganych
uprawnief (w latach) - do5wiadczenie zawodowe (staz pracy na danym
stanowisku w latach) - podstawa dysponowania.
CzqSi 1:

l. kierownik budowy *l) / I osoba/ 3 lata/ 3 lata/ podstawa dysponowania;
2. brygadzista *2) / I osoba/ 3 lata/ 3 lata/ umowa o prace;
3. administrator programista urz4dzei'r standardu DMx l2 osoby/ nie
dotyczyl3lata / umowao prace;

4. monter elektryk *3) / 5 os6b/ 3 lata / 3 lata / umowa o prace;
5. monter elektryk o3) o4) I 2 osobyl 3 lata / 3 lata / umowa o prace;
Cz1(;( 2:

l. kierownik budowy "l) / t osoba/ 3 lata/ 3 lata/ podstawa dysponowania;
2. brygadzista "2) / I osoba/ 3 lata/ 3 lata / umowa o prace;
3. monter elektryk *3) I Z osoby/ 3 lata / 3 lata / umowa prace;
3. Wykonawca ma do dyspozycji nastqpuj4ce narzgdzia, wyposazenie zaktadu
lub urz4dzenia techniczne:
Lp. - narzgdzia, wyposazenie zaktadu lub urzadzenia techniczne - ilo6t -
podstawa

CzeSc l:
l. samochodowy podno5nik koszowy - 2 szt / podstawa dysponowania;
2. samochod dostawczy - 2 szt /podstawa dysponowania;
LZeSC Z:

l. Samoch6d dostawczy - I szt / podstawa dysponowania.
Z uwagi na ograniczone miejsce w ogloszeniu, w SIWZ znajduje siq
szczegolowo rozpisane spelnianie warunkow w przypadku skladania ofert na
dwie czqSci oraz uprawnienia wymagane dla osob wskazanych w potencjale
kadrowym.

lll.1.5) Informacje o zam6wieniach zastrze2onych

lll.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

lll.2.l ) Informacje dotycz4ce okre5lonego zawodu

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zam6wienia - zalaczniki
do SIWZ - odpowiednio na dan4 cz95( zam6wienia.

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

Sgkcja lV: Procedura
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lV.l ) Opis

lV.l .l ) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

|V.1.3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
lV'1.4) Zmniejszenie liczby rozwi4zafr lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
lV.l.6) lnformacje na temat aukcji elektronicznej
lV.l.B) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wief rz4dowych (GpA)

Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wieri rzqdowych: nie

lV.2) Informacje administracyjne

|v.2. I ) Poprzednia publikacja dotycz4ca przedmiotowego postepowania

|v.2.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
Data: I611012020
Czas lokalny: 10:00

1V.2.3) Szacunkowa data wyslania zaproszef do skladania ofert lub do udziatu
wybranym kandydatom

|V.2.4) Jqzyki, w kt6rych mo2na sporz4dzai oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu:
Pol s ki

IV.2.6) Minimalny okres, w kt5rym oferent bgdzie zwi4zany ofert4
Okres w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty skladania ofert)

1V.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: l6lt0l2020
Czas lokalnv: I l:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej l20, w
Warszawie

Informacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.

lgkcja Vl : I nformacje u zu p_e,tn laj-Ace

Vl.l) Informacje o powtarzaj4cym sig charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzaj4cym siq: nie

Vl.2) Informacje na temat proces6w elektronicznych
Akceptowane bqd4 faktury elektron iczne

Vl.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia
za wykonanie zam6wienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostalw pkt B. Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej ,,S|WZ" (rozdziat I SIWZ), w tym:
2.1. Do oferty nalezy dol4czy( aktualne na dzieri sktadania ofert
o6wiadczenie sktadane na formularzu jed nolitego europejskiego doku mentu
zamowienia, sporz4dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
o kre6 lo nego w rozporz4dze n iu wykonawczym Ko m isj i Eu ropejs kiej wydanym
na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014124|UE, zwanego dalej,JEDZ"w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
a nastqpnie wraz z plikami stanowi4cymi ofertg skompresowai do jednego
pliku archiwum (ZlP).

2.2. Do oferty nalezy dol4czyc wypetniony formularz cenowy (zal4cznik nr 9
do slwZ) - odpowiednio na czgS(, zal4cznika i b do f cenowego - w postaci
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e le ktron icznej opatrzonej kwal ifi kowanym pod pise m e le ktron icznym, a
nastqpnie wraz z plikami stanowiacymi ofertg skompresowa( do jednego
pliku archiwum (ZlP).

2.3. Wymagane oSwiadczenie wskazane w pkt 2.1 powyzej }EDZ) powinno
byt ztozone przezka2dego Wykonawcq wsp6lnie ubiegaj4cego sig o
zam6wienie.
2.4. Wykonawca, ktory powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, o kt6rych
mowa w pkt l0 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby,
warunk6w udzialu w postepowaniu, sklada takze jednolite dokumenty
(oSwiadczenie wskazane w pkt 2.t powyzej - JEDZ) dotycz4ce tych
podmiot6w.
3. Zamawiaj4cy wykluczy z postqpowania Wykonawcq w przypadku spelnienia
wobec niego przestanek okreSlonych w art. 24 ust.l pkt l2-23 i art. 24 ust.
5 pkt 1 ,2 i 4 ustawy z 29.1.2004 Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2018
r. poz. 1986 z p62n. zm.).
4. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zto2enia w wyznaczonym, nie krotszym niz l0 dni, terminie
aktualnych na dzieri zlo2enia o5wiadczeri lub dokument6w okre5lonych w $5
pkt l, 4, 5 i 6 rozporz4dzenia Ministra Rozwoju 226.07.2016 w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakie moze z4dai Zamawiaj4cy od Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zam6wie nia, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci
braku podstaw do wykluczenia.
5. Zasady powolywania sig na zasoby podmiot6w trzecich okreSlone zostaly
w pkt l0 SIWZ.

6. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem
terminu skiadania ofert, wniesi wadium na caly okres zwi4zania ofert4, w
wysoko5ci: cz. l: 55 000,00 PLN, cz. 2: 13 000,00 PLN.

7. Zamawiaj4cy w niniejszym postgpowaniu najpierw dokona oceny ofert, a

nastepnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w
postepowaniu. Jezeli Wykonawca, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym,

uchyla siq od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj4cy moze zbadai, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziatu w postgpowaniu Wykonawca,

kt6ry zlo2yl ofertg najwyzej ocenion4 spoSr6d pozostalych ofert.
8. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwo5i udzielenia zam6wie6, o kt6rych

mowa w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.

9. Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie w przypadkach okre6lonych w art.

93 ust. I ustawy Pzp. Zamawiaj4cy moze uniewa2nii postgpowanie r6wniez w
przypadku okre6lonym w art. 93 ust. I a ustawy Pzp.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta zostata w pkt 22.

SIWZ (rozdziat I SIWZ).

11. Rozpoczgcie: po zawarciu umowy, nie wczeSniej niz 1 .12.2020,
zakohczenie: 30. 1 1 .2023.
I 2. Oferty nalezy przestai droga elektronicznq za poSrednictwem

dedykowanego formu larza dostqpnego na ePUAP https : / /e puap.gov.pl /wps /
portal pod adresem skrzynki: IZDMESP lzamowienia.
I3. Uniewaznienie postep. zgodnie z art. 93 ust.1 Pzp ...

14. Z uwagi na to, i2 tresi ogtoszenia posiada ograniczon4 ilo6i znakow,
szczeg6lowe zapisy dot. ogtoszenia znajduj4 si9 w SIWZ.

Vl.4) Procedury odwofawcze
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Vl.4.l ) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Oficjalna nazwa: prezes Krajowej lzby Odwoiawczej
Adres pocztowy: ul. postgpu 17a
MiejscowoSi: Warszawa
Kod pocztowy:02-767
Pahstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov. pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres i nternetowy: www.uzp.gov. pl

V1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V1.4.3) Skladanie odwolari
Doktadne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
I ' Odwolanie wnosi sig w terminie l0 dni od dnia przeslania informacji o
czynnosci Zamawiai4cego stanowi4cej podstawg jego wn ies ie n ia, je2e I i

zosta+y one przesiane przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo
w terminie I 5 dni - jezeli zosta{y przestane w inny spos6b.
2. odwotanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a takze wobec
postanowieri specyfikacji lstotnych warunk6w Zam6wienia wnosi siq w
terminie l0 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii
Eu ropejs kiej I u b zam ieszczen ia Specyfi kacji lstotnych Waru n k6w Zam6wie n ia
na stronie internetowej.
3.Odwotanie wobec czynno6ci innych niz okre6lone w pkt I i2 wnosi siq w
terminie l0 dni od dnia, kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale2ytej
starannoici mo2na bylo powzi4i wiadomo6( o okoliczno6ciach stanowi4cych
podstawg jego wniesienia.

v1.4.4) 2r6dlo, gdzie moZna uzyskad informacje na temat skladania odwotaf
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwofawczej
Adres pocztowy: ul. Postqpu l7a
MiejscowoSi: Warszawa
Kod pocztowy:02-767
Panstwo: Polska
E-mail : odwolan ia@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
1010912020
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