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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473539-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery osobiste
2019/S 195-473539

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: Dorota Wołosiak
Tel.:  +48 225709466
E-mail: dorota.wolosiak@coi.pl 
Faks:  +48 225709462
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: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
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 i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu: „Nowoczesny Szpital,
Nowoczesny ZOZ”, PN-228/19/DW/UE
Numer referencyjny: PN-228/19/DW/UE

mailto:dorota.wolosiak@coi.pl
www.coi.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
30213000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z asortymentem i ilościami oraz warunkami określonymi w
załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym:
1) zestaw komputerowy – 150 szt.,
2) tablet – 15 szt.,
4) urządzenia wielofunkcyjne – 70 szt.,
5) skaner typ 1 – 6 szt.,
6) skaner typ 2 – 8 szt.,
7) oprogramowanie biurowe typ 1 – 50 szt.,
8) oprogramowanie biurowe typ 2 – 100 szt.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. WK. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, POLSKA.
Szczegółowe lokalizacje realizacji zawiera zał. nr 5 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z asortymentem i ilościami oraz warunkami określonymi w
załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym:
1) zestaw komputerowy – 150 szt.,
2) tablet – 15 szt.,
4) urządzenia wielofunkcyjne – 70 szt.,
5) skaner typ 1 – 6 szt.,
6) skaner typ 2 – 8 szt.,
7) oprogramowanie biurowe typ 1 – 50 szt.,
8) oprogramowanie biurowe typ 2 – 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.02.01.01-14-2641/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 17 000,00 PLN
(słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

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:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i
8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przesłania oświadczenia na formularzu „JEDZ” - zgodnie z zasadami
opisanymi w rozdziałem IX ust. 2 SIWZ.
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 JEDZ miejsca
pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego (w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego),
skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne):
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 ustawy Pzp;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr
8), tj. że wobec ww. Wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp), 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, t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1170), 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. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Pzp);
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d) 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;
e) 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 organu.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy
Pzp należy przesłać 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, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – Załącznik nr 7 do SIWZ w formacie PDF i xml.
Wykonawca chcąc skorzystać z edytowalnej formy JEDZ może użyć narzędzi ESPD udostępnionych na stronie
UZP: uzp.gov.pl→repozytorium wiedzy→JEDZ→Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD→ https://
espd.uzp.gov.pl/ →„jestem wykonawcą"→„zaimportować ESPD"→załadować plik w formacie xml
3. Warunek: zdolność techniczna lub zawodowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne:
1) wykaz wykonanych dostaw tj. wykonane dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 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; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych

https://espd.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
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referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy, których
przedmiotem było dostarczenie sprzętu komputerowego o wartości każdej z dostaw min. 400 000,00 PLN
brutto.
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 ww. dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
Pzp należy przesłać 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, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 7 do SIWZ w formacie PDF i xml.
Wykonawca chcąc skorzystać z edytowalnej formy JEDZ może użyć narzędzi ESPD udostępnionych na stronie
UZP: uzp.gov.pl→repozytorium wiedzy→JEDZ→Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD→ https://
espd.uzp.gov.pl/ →„jestem wykonawcą"→„zaimportować ESPD"→załadować plik w formacie xml
3. Warunek: Zdolność techniczna lub zawodowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego (w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne):
1) wykaz wykonanych dostaw tj. wykonane dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 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; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: co najmniej 2 dostawy, których
przedmiotem było dostarczenie sprzętu komputerowego o wartości każdej z dostaw min. 400 000,00 PLN
brutto.
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 ww. dokumentów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

https://espd.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego z uwzględnieniem treści ofert, stanowi - Załącznik nr 6 do SIWZ.

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: 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: 12/11/2019
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

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: 12/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W sali konferencyjnej nr 008, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 15 b, 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: dla zestawu komputerowego n/w dokumentu, na podstawie
którego Zamawiający będzie mógł dokonać oceny oferty w kryterium jakość tj.: certyfikat TCO dla zestawów
komputerowych – obecność modelu jednostki centralnej i monitora na stronie https://tcocertified.com/product-
finder/ lub równoważny (tj. dokumenty potwierdzający spełnienie tych samych warunków, wystawiony przez
niezależny podmiot) - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej http:// tcodevelopment.com podpisany za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

https://tcocertified.com/product-finder/
https://tcocertified.com/product-finder/
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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:
2.1 dla zestawu komputerowego:
a) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowaną
jednostkę centralną wymaganego wyniku, tj. min. 1 900 pkt (wynik w postaci wydruku z ogólnodostępnego
testującego programu np. Sysmark 2014 w postaci pliku PDF oraz FDR (Full Disclosure Report),
b) certyfikat jakości producenta dla jednostki centralnej zgodny z normą ISO 9001 (lub innym równoważnym
systemem zapewnienia właściwej jakości, potwierdzonym zaświadczeniem niezależnego podmiotu zajmującego
się poświadczeniem spełnienia norm jakości);
c) deklaracja CE (dla jednostki centralnej i monitora);
2.2. dla tabletu, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera typ 1 i typ 2:
a) deklaracja CE,
b) materiałów informacyjnych producenta oferowanych urządzeń potwierdzających parametry graniczne wraz z
tłumaczeniem (opisy, fotografie, katalogi, foldery, materiały firmowe w języku polskim).
3. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
a) upoważnienie 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 ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub
kopii uwierzytelnionej przez notariusza),
b) potwierdzenie wniesienia wadium,
c) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów),
d) pełnomocnictwo podmiotów składających wspólną ofertę (zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ);
4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne reguluje rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, okresu ich ważności oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane.
5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - szczegółowe zapisy w rozdz. XXVIII SIWZ.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. w dziale VI, art.
179-198.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

