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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
ul.Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa
Częstochowa
42-218
Polska
Osoba do kontaktów: Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 343689407
E-mail: zap_czestochowa@zus.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zus.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do
budynków Oddziału ZUS w Częstochowie oraz Inspektoratów w Kłobucku,Lublińcu,Myszkowie,Koniecpolu
Numer referencyjny: 090000/271/2/2018/ZAP

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach
biurowych i terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Częstochowie oraz Inspektoratów ZUS w
Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie oraz Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu.

mailto:zap_czestochowa@zus.pl
http://www.zus.pl
www.zus.pl
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2. Miejsce wykonywania zamówienia:
- Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa,
- Oddział w Częstochowie, ul. Okólna 17/19, 42-218 Częstochowa,
- Inspektorat w Kłobucku, ul. targowa 3A, 42-100 Kłobuck,
- Inspektorat w Lublińcu, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec,
- Inspektorat w Myszkowie, ul. Sikorskiego 57, 42-300 Myszków,
- Biuro Terenowe w Koniecpolu, ul. Rynek 1, 42-230 Koniecpol.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do
budynków Oddziału ZUS w Częstochowie
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90612000
90620000
90630000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz ul. Okólna 17/19.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i
terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Częstochowie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do Części A przedmiotu zamówienia, prawa opcji.
Prawo opcji będzie polegało na zwiększeniu powierzchni pomieszczeń objętych sprzątaniem tj. powierzchni
budynku D Oddziału ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, w zakresie nie większym niż 1.132
m2 oraz zmniejszeniem powierzchni zewnętrznej zielonej obiektu przy ul. Dąbrowskiego 43/45 w zakresie
nie większym niż 84 m2. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez
Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa
opcji. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Sposób korzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji został opisany we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do
budynków Inspektoratu ZUS w Kłobucku
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90612000
90620000
90630000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspektorat w Kłobucku, ul. Targowa 3A, 42-100 Kłobuck

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i
terenach przyległych do budynków Inspektoratu ZUS w Kłobucku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do
budynków Inspektoratu ZUS w Lublińcu
Część nr: C

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90620000
90630000
77310000
90612000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspektorat ZUS w Lublińcu, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i
terenach przyległych do budynków Inspektoratu ZUS w Lublińcu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do
budynków Inspektoratu ZUS w Myszkowie
Część nr: D

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90612000
90620000
90630000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inspektorat ZUS w Myszkowie, ul. Sikorskiego 57, 42-300 Myszków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i
terenach przyległych do budynków Inspektoratu ZUS Myszkowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do
budynków Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu
Część nr: D

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90612000
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90620000
90630000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu, ul. Rynek 1, 42-230 Koniecpol.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i
terenach przyległych do budynków Oddziału Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek odnoszący się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną, obejmującą zarówno sumę zdarzeń jak i jedno zdarzenie, nie mniejszą niż
dla:
Część A przedmiotu zamówienia - 3.000.000,00 zł;
Część B przedmiotu zamówienia - 1.000.000,00 zł;
Część C przedmiotu zamówienia - 1.000.000,00 zł;
Część D przedmiotu zamówienia - 1.000.000,00 zł;
Część E przedmiotu zamówienia - 500.000,00 zł.
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wskazanego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną obejmującą zarówno sumę zdarzeń jak i jedno zdarzenie, nie mniejszą niż
dla:
Część A przedmiotu zamówienia - 3.000.000,00 zł;
Część B przedmiotu zamówienia - 1.000.000,00 zł;
Część C przedmiotu zamówienia - 1.000.000,00 zł;
Część D przedmiotu zamówienia - 1.000.000,00 zł;
Część E przedmiotu zamówienia - 500.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, naIleżycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi (bez względu na ilość
części, na które składana jest oferta), polegające na świadczeniu przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy,
usługi utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający przy ocenie warunku będzie
uwzględniał tylko usługi, z których każda spełni łącznie następujące warunki:
Część A przedmiotu zamówienia
-każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej,
-każda usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,
-każda usługa była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni min. 10.000,00
m2.
Część B przedmiotu zamówienia
-każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej,
-każda usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,
-każda usługa była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni min. 2000,00
m2.
Część C przedmiotu zamówienia
-każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej,
-każda usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,
-każda usługa była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni min. 1400,00
m2.
Część D przedmiotu zamówienia
-każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej,
-każda usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,
-każda usługa była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni min. 900,00
m2.
Część E przedmiotu zamówienia
-każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej,
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-każda usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert,
-każda usługa była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni min. 850,00
m2.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia -
warunek, w całości musi (odpowiednio dla każdej części) spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca,celem potwierdzenia spełniania
przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać
jeden podmiot.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie)
wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wraz
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały/są wykonane, wraz z
załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały lub są wykonywana należycie, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

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:

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: 28/11/2018
Czas lokalny: 09:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie,
ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa, budynek A, pok. 312A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2020 roku.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, 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.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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.
4. 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, chyba że Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod warunkiem, iż dokumenty są dostępne w języku polskim.
5. 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
6. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
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7. Oświadczenie Wykonawcy o brak orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej.

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: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
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