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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176317-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
2017/S 090-176317
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Okręgowy w Warszawie
al. „Solidarności” 127
Warszawa
00-898
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kowalczyk
Tel.: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Faks: +48 224405042
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.warszawa.so.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.warszawa.so.gov.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: sądy i trybunały

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

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

Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Sądu Rejonowego dla
Warszawy – Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie przy ul. Kocjana 3.
Numer referencyjny: ZP/INW/7/17

II.1.2)

Główny kod CPV
45312100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w
budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie przy ul. Kocjana 3 w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
który zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją projektowokosztorysową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego
Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie 15 000,00 PLN. Wadium powinno zostać
wniesione przed terminem składania ofert. Szczegółowe informacje na temat sposobu wniesienia i zwrotu
wadium znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dowód wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty.

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
45311100
45442100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w
Warszawie przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w
budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym z
23.12.2016 r.
Dźwiękowy system ostrzegania DSO ma umożliwić informowanie osób przebywających w obiekcie o
zagrożeniu, w sposób automatyczny, po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru SSP lub w sposób
ręczny przy użyciu mikrofonu strażaka oraz realizować zasadnicze funkcje ewakuacji osób przebywających na
terenie obiektu. DSO obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje
się przebywanie osób z wyłączeniem pomieszczeń dla zatrzymanych, które są pod stałym nadzorem Policji,
która indywidualnie ewakuuje zatrzymanych.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
wykonawca zobowiązany jest według rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) złożyć opis oferowanych
urządzeń, zawierający informacje dotyczące wszystkich wymaganych parametrów technicznych, przygotowany
na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu – Wykaz parametrów oferowanych
urządzeń, stanowiącym Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykazu parametrów
oferowanych urządzeń zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta w ocenie zamawiającego
została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia z
zastrzeżeniem, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia osoby, którymi będzie się posługiwał
podwykonawca muszą spełniać wymagania określone dla osób, które będą realizowały zamówienie zgodnie z
zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 3 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto podwykonawcy,
którzy zostaną skierowani do wykonywania czynności powierzonych przez wykonawcę, muszą spełniać
wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 odnośnie posiadania aktualnego świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego, zwanego dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzającego zdolność
do ochrony informacji niejawnych, o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawanego przez ABW albo SKW po
przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, a w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność
jednoosobowo i osobiście – aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa potwierdzającego zdolność do ochrony
informacji niejawnych, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub
wyższej, wydawanego przez ABW albo SKW i posiadania aktualnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW, SKW albo Pełnomocnika ds. ochrony
informacji niejawnych – zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst
jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
do:
1) wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
2) przedstawienia ważnych co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu umowy
poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),
3) przedstawienia wykazu wszystkich osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w tym osób
spełniających wymagania zamawiającego określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. b specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadane doświadczenie zawodowe / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na dostarczone i uruchomione urządzenia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, potwierdzające zdolność
do ochrony informacji niejawnych co najmniej trzeciego stopnia, o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawane
przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, a w przypadku przedsiębiorcy
wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście – aktualne poświadczenie bezpieczeństwa potwierdzające
zdolność do ochrony informacji niejawnych, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
tajności „poufne” lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW i posiada aktualne zaświadczenie o odbytym
przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW, SKW albo Pełnomocnika ds.
ochrony informacji niejawnych – zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167) oraz zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 15.1.2013 r. Wiceprezesa
Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zakresu czynności wykonywanych – przez przedsiębiorców w
Sądzie Okręgowym w Warszawie – w ramach umów i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do
informacji niejawnych o klauzuli poufne.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać ten
spośród członków Konsorcjum, który skieruje osoby do realizacji przedmiotu zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy 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, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z montażem i
uruchomieniem urządzeń DSO, o wartości co najmniej 380.000 PLN każda w tym 1 dostawę wraz z montażem
w budynku użyteczności publicznej* wykonywane na podstawie jednej umowy/zamówienia publicznego dla
każdej z dostaw oraz wykaże, iż dostawy zostały wykonane należycie; *Zamawiający przyjął, iż zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się
także budynek biurowy lub socjalny;
b)dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:ba) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji, w zakresie przedmiotu zamówienia, w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą co najmniej 2letnie doświadczenie w zakresie montażu i uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegania DSO, bb) co
najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,

11/05/2017
S90
http://ted.europa.eu/TED

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

4/7

Dz.U./S S90
11/05/2017
176317-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i
zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, i posiadającą
co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie montażu i uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegania
DSO, bc) co najmniej jedną osobą (monter lub konserwator) posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w
zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: dla urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o
napięciu powyżej 1 kV, i posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie montażu i uruchomienia
dźwiękowego systemu ostrzegania DSO,bd) co najmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego i posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie
montażu i uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegania DSO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
łączenia w/w uprawnień w zakresie bb) i bc). Wymagane funkcje muszą pełnić dwie różne osoby.Zamawiający
wymaga, aby każda z osób skierowanych do wykonywania zamówienia, posiadała aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”ważne w
okresie wykonywania umowy oraz aktualne świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Szczegółowe informacje odnośnie wymagań w stosunku warunku wskazanego w Sekcji III.1.3 ogłoszenia
Zamawiający określił w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy o których w
mowa w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale X. Pełne informacje znajdują się w Rozdziale
X Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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: 20/06/2017
Czas lokalny: 11:00
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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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych
00-898 Warszawa, al. „Solidarności” 127, pok. 5105.
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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:
Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego będą zachodzić podstawy wykluczenia z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wskazanych poniżej dokumentów:
1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej – składanego wraz z ofertą przez każdego
wykonawcę (Załącznik Nr 8 do siwz)
2) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do siwz;
3) 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;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia
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;
5) aktualnego 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, 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;
6) 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;

11/05/2017
S90
http://ted.europa.eu/TED

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

6/7

Dz.U./S S90
11/05/2017
176317-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/7

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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 spłaty tych należności;
8)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
9)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
10)wykazu wykonanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających wymaganiom określonym
w Sekcji 1.3.lit.a, na wzorze stanowiącym Zał. Nr 5 do siwz, z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane
należycie.
11) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających
wymagania określone w Sekcji III 1.3. lit. b, na formularzu stanowiącym Zał.Nr 6 do siwz,
12) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Sekcji III.1.1.
Zamawiający w tym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 24 aa ustawy. Pełne
informacje odnośnie wymaganych dokumentów znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224567701
Faks: +48 224567700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości powyżej progu określonego
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224567701
Faks: +48 224567700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2017
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