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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394152-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Odczynniki chemiczne
2019/S 160-394152

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Motelska
Tel.:  +48 225709474
E-mail: izabella.motelska@coi.pl 
Faks:  +48 225709474
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.coi.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
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup odczynników, kalibratorów, mat. kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń
biochemicznych, kardiologicznych oraz oznaczeń immunochemicznych, wraz z dzierżawą analizatorów
Numer referencyjny: Pn-172/19/IM

II.1.2) Główny kod CPV
33696300

mailto:izabella.motelska@coi.pl
www.coi.pl
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
www.coi.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania
oznaczeń biochemicznych, kardiologicznych oraz oznaczeń immunochemicznych, wraz z dzierżawą
analizatorów.

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:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 - PA02

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania
oznaczeń biochemicznych oraz oznaczeń markerów kardiologicznych wraz z dzierżawą 4 analizatorów
dla 2 lokalizacji Pracowni Chemii KLinicznej ZPDL*(1) wraz z modułem preanalitycznym i wyposażeniem
dodatkowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 30,00
Cena - Waga: 70,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
W przypadku nie zamówienia całości towaru (odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, innych
materiałów zużywalnych itp.) w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy, zamówienie może być realizowane
z prawem opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.) którego zakres i wartość zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz
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wartości zamówienia. Prawem opcji jest objęte zamówienie opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym
jednocześnie opis przedmiotu zamówienia, jako „zamówienie opcjonalne”.
Zamówieniem opcjonalnym jest dzierżawa analizatorów opisanych w SIWZ przez okres następnych 6-ciu
miesięcy po upływie pierwotnych 12 miesięcy (zamówienie podstawowe - gwarantowane).

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
Należy wnieść wadium w wysokości 22 500,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 - PA02

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania
oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ich wykonywania w 2 laboratoriach
(lokalizacjach) Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. W. K. Roentgerna 5: Pracowni Chemii
KLinicznej (lokalizacja 1) oraz Pracowni Markerów Nowotworowych (lokalizacja 2) wraz z wyposażeniem
dodatkowym na okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 30,00
Cena - Waga: 70,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
W przypadku nie zamówienia całości towaru (odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, innych
materiałów zużywalnych itp.) w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy, zamówienie może być realizowane
z prawem opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.) którego zakres i wartość zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz
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wartości zamówienia. Prawem opcji jest objęte zamówienie opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym
jednocześnie opis przedmiotu zamówienia, jako „zamówienie opcjonalne”.
Zamówieniem opcjonalnym jest dzierżawa analizatorów opisanych w SIWZ przez okres następnych 6-ciu
miesięcy po upływie pierwotnych 12 miesięcy (zamówienie podstawowe-gwarantowane).

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
Należy wnieść wadium w wysokości 39 900,00 PLN

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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą (zgodnie z zapisami rozdziału VII):
Oświadczenia na formularzu „jednolitego dokumentu” - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym
dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego
przez Zamawiającego:
a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1.
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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
d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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
e) Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 6
do SIWZ) tj.
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— że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 uPzp)
— że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)
— że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne (art. 22 ust. 1 pkt 15 uPzp).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, tj. podania nazw firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. (załącznik nr 4) Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w
tym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp należy
załączyć do składanej oferty:Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej „JEDZ”) - zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych
dokumentów.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt. 3 ustawy
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego;
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.- Załącznik nr 7 do SIWZ;
b) Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najwyżej 2 główne dostawy wraz z dzierżawą
analizatora o wartości w sumie nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 - 1 000 000,00 PLN
Pakiet nr 2 - 2 000 000,00 PLN
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie
„spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
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z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z
art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych
dokumentów.
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.- Załącznik nr 7 do SIWZ;
b) Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najwyżej 2 główne dostawy wraz z dzierżawą
analizatora o wartości w sumie nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 - 1 000 000,00 PLN
Pakiet nr 2- 2 000 000,00 PLN
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie
„spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z
art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy - projekt 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)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 24/09/2019
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa, POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga:
1) złożenia wraz z ofertą:
a) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające parametr oceny w pkt 4 (rozdz.
XXI pkt 2 SIWZ)
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:
a) Aktualne dokumenty dopuszczające stosowanie wszystkich zaoferowanych produktów (aparatów,
odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych itp) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 211
ze zm.).
W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i
zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i
nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.Dokumenty powinny
być dokładnie opisane, którego pakietu i pozycji dotyczą.
b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane w załączniku nr 2
parametry dla wszystkich oferowanych aparatów.
II. Ponadto Wykonawca powinien złożyć w ofercie:
a) Upoważnienie (oryginał) do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych
wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru
sądowego lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP;
b) Wypełniony formularz ofertowy - wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ;
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c) wypełniony formularz parametrów granicznych i ocenianych - załącznik nr 2 i 2a do SIWZ odpowiednio dla
pakietu nr 1 i/lub pakietu nr 2
d) Wypełniony formularz cenowy – wypełniony odpowiednio do wybranego pakietu załącznik nr 2b do SIWZ;
e) JEDZ – wypełniony załącznik nr 3
f) potwierdzenie wniesienia wadium.
III. A/. Pozostałe wymagane dokumenty, np. od podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawców, czy
podmiotów zagranicznych, zostały określone w SIWZ.
B/. Klauzula informacyjna, dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(RODO) została określona w SIWZ.
C/. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
została określona w SIWZ.
D/. Informacja dodatkowa odnośnie pkt I.3) niniejszego ogłoszenia: Komunikacja: Nieograniczony, pełny i
bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można także uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.coi.pl w
zakładce Zamówienia Publiczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2009 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018 poz 1986 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

www.coi.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2019


