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Polska-Żuromin: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2016/S 210-381384
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina i Miasto Żuromin
pl. Piłsudskiego 3
Żuromin
09-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wnuk
Tel.: +48 236572540
E-mail: gkmizp@gmail.com
Faks: +48 236572540
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuromin.ibip.net.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zuromin.ibip.net.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy i Miasta Żuromin.
Numer referencyjny: GKMiZP.271.1.14.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz. 250 ze zm.)
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość zebranych
odpadów komunalnych oraz do wykonania przedmiotu umowy zapewniając minimalną uciążliwość dla
właścicieli nieruchomości.

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
90500000
90511000
90512000
90513100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina i Miasto Żuromin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz.250 ze zm.)
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość zebranych
odpadów komunalnych oraz do wykonania przedmiotu umowy zapewniając minimalną uciążliwość dla
właścicieli nieruchomości.
Przedmiot usługi obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów:
a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór
odpadów zebranych selektywnie), w tym odbiór odpadów w formie mobilnego punku selektywnej zbiórki;
b) z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Brudnice
oraz z tzw. punktów gniazdowych do selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, do których zostaną przekazane odebrane odpady – zmieszane odpady komunalne i odpady
zielone.
3 Na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności polegające na obsłudze pojazdów
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do odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych – szczegółowe
wymogi określa pkt 8 SIWZ.
4. Ilość odpadów komunalnych szacowana na okres I-XII 2017 rok:
— Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3320 Mg
— Papier–7 Mg
— Szkło–63 Mg
— Zmieszane odpady opakowaniowe w części zawierające metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe-42 Mg
— Odpady ulegające biodegradacji–60 Mg
— Meble i inne odpady wielkogabarytowe–17 Mg
— Odpady budowlane i rozbiórkowe–20 Mg
— Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w tym urządzenia zawierające freony, zużyte baterie i
akumulatory- 3 Mg
— Przeterminowane leki i chemikalia–0,10 Mg
— Zużyte opony–1 Mg
— Popiół–210 Mg
5. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do nieodpłatnego:
a)zaopatrzenia na czas trwania usługi, właścicieli nieruchomości (zamieszkałych na terenie zabudowy
jednorodzinnej, którzy zdeklarowali się do segregacji odpadów) w pojemniki służące do zbierania odpadów
zielonych (w okresie maj wrzesień)oraz popiołu (w okresie październik–kwiecień) o pojemnościach wskazanych
w regulaminie);
b)zaopatrzenia na czas trwania usługi właścicieli nieruchomości zamieszkałych (na terenie zabudowy
jednorodzinnej, którzy zdeklarowali się do segregacji odpadów) w trzy rodzaje worków do odpadów
zbieranych selektywnie: worek na papier, worek na szkło, worek na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, które wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości a następnie będzie
każdorazowo je dostarczał po odbiorze napełnionych worków;
c) zaopatrzenia na czas trwania usługi, właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki do odpadów
zbieranych selektywnie pojemnik na papier, pojemnik na szkło, pojemnik na tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe o pojemnościach wskazanych w regulaminie;
d) zaopatrzenia na czas trwania usługi tzw. punktów gniazdowych do selektywnej zbiórki odpadów w pojemnik
siatkowy o pojemności 1100 l na odpady z tworzyw sztucznych oraz pojemnik dzwon o pojemności 1100 l na
odpady szklane. W każdej miejscowości gminnej musi być co najmniej jeden punkt.
e) zaopatrzenia na czas trwania usługi minimum jednej apteki zlokalizowanej na terenie miasta Żuromin w
odpowiedni pojemnik na przeterminowane leki.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Kryteria oceny ofert:
a) Cena- waga 60 %
b) Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych (papier,szkło,tworzywa sztuczne,metale,opakowania
wielomateriałowe)-waga 10 %
c) Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w formie ulotek dostarczonych mieszkańcom
Gminy i Miasta Żuromin 2 razy w trakcie trwania umowy-waga 10 %
d) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji umowy-waga 20 %.

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. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca:
— wykaże, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, o którym mowa w art. 9b
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.);
— wykaże, że jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art., 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) lub posiada zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 28
ustawy z 27.4.2001 o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2012 o odpadach lub posiadania
zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w przypadku gdy wykonawca na podstawie art. 32
ustawy z 27.4.2001 o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2012 o odpadach zwolniony jest
z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.
Warunek ten nie podlega sumowaniu w przypadku wykonawców występujących wspólnie lub poleganiu na
innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego
przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (zgodnie z art. 9b ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art., 49 ust. 1 ustawy
z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 ze zm.) lub zezwolenie na transport odpadów wydane na
podstawie art. 28 ustawy z 27.4.2001 o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2012 o
odpadach lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w przypadku gdy wykonawca na podstawie
art. 32 ustawy z 27.4.2001 o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2012 o odpadach
zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na łączną ilość min. 2000 Mg. w tym: jedna usługa
wykonana przez okres co najmniej 6 miesięcy.
b) dysponuje następującym potencjałem technicznym:
— pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
w ilości: minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, minimum 2
pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, minimum 1 pojazd do
odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— bazą magazynowo – transportową (do, której wykonawca posiada tytuł prawny) usytuowaną na terenie
Gminy i Miasta Żuromin lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy administracyjnej tej gminy,
wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru
stanowiącego załączniku nr 4 do SIWZ,
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –
wg wzoru stanowiącego załączniku nr 5 do SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

29/10/2016
S210
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

Dz.U./S S210
29/10/2016
381384-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na warunkach określonych w SIWZ pkt 23.5.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

6/8

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: 07/12/2016
Czas lokalny: 09:30

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: 07/12/2016
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, pokój nr 36.

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:
Październik 2017 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
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2. Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zw. dalej JEDZ.
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
5. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia:
1) 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,
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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,
2) 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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,
4) Oświadczenia 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
5) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
6) Odpisu 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.
6. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
20 000 PLN w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
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

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2016
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