
Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o 

przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Usługi - 296153-2020

25/06/2020 S121 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  

I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnychPolska-Warszawa: Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnychPolska-Warszawa: Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnychPolska-Warszawa: Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

2020/S 121-2961532020/S 121-2961532020/S 121-2961532020/S 121-296153

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

UsługiUsługiUsługiUsługi

Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Senatorska 6/8

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-917

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Danuta Krzymianowska

E-mail: danuta.krzymianowska@zus.pl

Tel.: +48 225382555

Faks: +48 228281645

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.3) KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja

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 następujący adres: 

Oficjalna nazwa: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Adres pocztowy: ul.Senatorska 6/8

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-917

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Danuta Krzymianowska

E-mail: ZAP_Warszawa1@zus.pl

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 
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Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

Główny adres: www.zus.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Numer referencyjny: 440000/271/3/2020-ZAP

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

zlokalizowanych w I, II i III Oddziale ZUS w Warszawie wraz z podległymi 

terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

Zamówienie będzie realizowane w podziale na 3 części:

— część 1 – usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych w I Oddziale ZUS w Warszawie. Liczba urządzeń 

drukujących: 455 szt.,

— część 2 – usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych w II Oddziale ZUS w Warszawie. Liczba urządzeń 

drukujących: 460 szt.,

— część 3 – usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych w III Oddziale ZUS w Warszawie. Liczba urządzeń 

drukujących: 388 szt.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 718 161.53 PLN

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Część 1 – usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

w I Oddziale ZUS w Warszawie.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi 

dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu 

telekomunikacyjnego i audiowizualnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Część 1 – usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 
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w I Oddziale ZUS w Warszawie.

Liczba urządzeń drukujących: 455 szt.

I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, ul. Goleszowska 2 oraz 

inspektoraty (TJO) I Oddziału:

— Wola – ul. Wrocławska 20,

— Żoliborz – ul. Kasprowicza 151,

— Ochota – ul. Goleszowska 2 i ul. E. Orzeszkowej 14.

Rodzaj i ilości urządzeń zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 240 071.53 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Część 2 Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 

II Oddziale ZUS w Warszawie

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Część 2 Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 

II Oddziale ZUS w Warszawie.

Liczba urządzeń drukujących 460 szt.

II Oddział ZUS w Warszawie – ul. Podskarbińska 25 oraz inspektoraty (TJO) 

II Oddziału:

— Otwock – ul. Poniatowskiego 17,

— Nowy Dwór Mazowiecki – ul. Modlińska 10,

— Wołomin – ul. Reja 20,

— Legionowo – ul. Słowackiego 20 i ul. Piłsudskiego 43b,

— Praga Północ – ul. 11 Listopada 15a.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 254 425.18 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Część 3 usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 

III Oddziale ZUS w Warszawie

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w III 

Oddziale ZUS w Warszawie.

Liczba urządzeń drukujących: 388 szt.

Lokalizacje: ul. Czerniakowska 16 oraz inspektoraty (TJO) III Oddziału:

— Piaseczno – ul. Puławska 34b,

— Pruszków – ul. Ołówkowa 38,

— Żyrardów – ul. Bankowa 1 i ul. Cicha 2/8,

— Sochaczew – ul. Reymonta 20,

— biuro terenowe: Grodzisk Mazowiecki – ul. Pańska 17,

— biuro terenowe: Warszawa – Ursynów, ul. Dembego 23B,

— punkt informacyjny: Błonie – ul. Nowakowskiego 2/4,

— Żoliborz – ul. Kasprowicza 151.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 223 664.82 PLN
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznymtechnicznymtechnicznymtechnicznym

Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

III.1) Warunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: 

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawoduInformacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do 

SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówieniazamówieniazamówieniazamówienia

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupówzakupówzakupówzakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguZmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

nie

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/08/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału:do udziału:do udziału:do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofert

Data: 04/08/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, ul. Senatorska 

6/8, 00-917 Warszawa, POLSKA, pok. 414/Ł.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławacza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

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

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławacza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/06/2020
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