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S197

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
2018/S 197-445641
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Zakopane
000654948
ul. Kościuszki 13 pokój nr 8
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Grzyb Biuro ds zamówien publicznych
Tel.: +48 182020448
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Faks: +48 182020448
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakopane.eu
Adres profilu nabywcy: www.zakopane.eu
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zakopane.eu
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 i zagospodarowanie w 2019 r. wszystkich stałych odpadów komunalnych z
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nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady
komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane
Numer referencyjny: BZP.271.61.2018
II.1.2) Główny kod CPV
90000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy
Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości, w okresie od 1.1.2019 r. do
31.12.2019 r.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu może zastosować w oparciu o
art.24aa ustawy procedurę odwróconą. Zamawiający najpierw dokonana oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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
90514000
90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Zakopane
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy
Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości, w okresie od 1.1.2019 r. do
31.12.2019 r.
1.Ogólna ilość odpadów komunalnych przewidywaną do odebrania i
zagospodarowania w ciągu jednego roku:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5 300 Mg,
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— selektywnie zebrane odpady komunalne 1 200 Mg.
Wskazane ilości odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną
według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem
przewidywanego wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z
lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
2. Pojęcie nieruchomości użyte w dalszej części należy rozumieć jako nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają opady komunalne.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy
wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. (923 punkty
odbioru odpadów stan na dzień 31.7.2018 r.).
4. Ilość nieruchomości, z których odbierane będą odpady, może ulegać zmianie w
wyniku składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Przedstawiony wykaz nieruchomości objętych zamówieniem stanowiący załącznik
nr 2 do SIWZ będzie uzupełniany na bieżąco zgodnie ze składanymi deklaracjami o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Zamówieniem objęty jest również odbiór odpadów z terenu Tatrzańskiego Parku
Narodowego.
7. Odbiór odpadów komunalnych z miejskich koszy ulicznych nie jest objęty
niniejszym zamówieniem
8. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie jest objęta
niniejszym zamówieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
wymaga przez cały okres trwania umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.6.1974 r.-Kodeks (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.108) osób wykonujących czynności
związane z: odbiorem odpadów, obsługujących śmieciarki, kierowców pojazdów
transportujących odpady, wykonujących czynności związane z zagospodarowywaniem
zebranych odpadów.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba pojazdów przy pomocy których wykonawca będzie
świadczyć usługi objęte zamówieniem, spełniających wymóg emisji spalin co najmniej
normy EURO 5 przez pojazd / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art.67 ust.1 pkt.6
Pzp. dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamów
podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne-5%wartości
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zam podstawowego.
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
Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych)Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu - dalej
w SIWZ.
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzi
podstawa do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 pkt.1
ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1b
ustawy dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna za spełnienie
warunku jeżeli wykonawca wykaże, ze posiada:
— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza
Miasta Zakopane, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 roku - o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami t. j. ustawą z dnia 14.12.2012
roku - o odpadach,
— pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia
11.9.2011 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
— posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie świadczyli lub świadczą usługi polegające na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 6 000 Mg lub
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usług świadczone przez okres co najmniej 12 miesięcy polegające na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów z co najmniej 700 nieruchomości .Warunek zostanie
uznany za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług
łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.
— dysponują sprzętem niezbędnym do prawidłowej realizacji usług: wykonawca ma
dysponować wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości ze wszystkich rodzajów pojemników i kontenerów
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zakopane, w ilości:
a) co najmniej 3 pojazdy bezpylne z systemem załadowczym i funkcją kompaktującą o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych;
b) co najmniej 1 pojazd z napędem na 4 koła, bezpylny z systemem załadowczym o
dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych;
c) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych
selektywnie zbieranych, z systemem załadowczym, o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 6,5 tony;
d) co najmniej 1 pojazd przystosowane do odbierania odpadów komunalnych
selektywnie zebranych z napędem na 4 koła, o dopuszczalnej masie całkowitej do 6,5
tony;
e) co najmniej 2 pojazdy w tym 1 z napędem na 4 koła, do przewozu kontenerów o
pojemności od 4 do 10 m3;
f) 35 szt. kontenerów zakrytych KP-7 na gromadzenie odpadów o pojemności od 4 –
10 m3;
g) 20 szt. kontenerów odkrytych o pojemności od 4 – 10 m3.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy:
a) gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku VAT przy czym zmianie
ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, ceny netto pozostaną bez zmian;
b) na umotywowany pisemny wniosek wykonawcy dotyczący zmiany podwykonawcy w
stosunku do wykazanego w ofercie;
c) w przypadku zmiany przepisów prawa zwłaszcza ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustaw oraz w
przypadku zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, które będą miały bezpośredni wpływ na prawidłowa realizację usług
objętych przedmiotem 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)
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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: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
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: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Sala nr 1 w budynku Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 w Zakopanem
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 2019 r.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca ma złożyć JEDZw formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym i zaszyfrowany, przesyłając go na adres mailowy:
jedz.przetargi@zakopane.eu z dopiskiem dotyczy postępowania BZP.271.61.2018 W
treści druku oferty należy wskazać hasło pozwalające na odszyfrowanie/ odczytanie
treści JEDZ. Wykonawca może dodatkowo w druku oferty jeśli jest to jego zdaniem
niezbędne złożyć również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu,
w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego
rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia
umowy;
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu (na zasobach którego
polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty i oświadczenia, które ma na żądanie
zamawiającego złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym przez zamawiającego nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na

12.10.2018, 10:19

Usługi - 445641-2018 - TED Tenders Electronic Daily

7z8

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:445641-2018:...

dzień złożenia oświadczeń i /lub dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert;
b) 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;
c) 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;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne i;
1) dokument potwierdzający w pis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej
przez Burmistrza Miasta Zakopane, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia
13.9.1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 14.12.2012
roku - o odpadach;
3) pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków określonych
w ustawie z dnia 11.9.2011 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
4) 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, wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie
dysponowania- pełne zapisy w SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają
lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
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przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszone w
sposób i w terminach określonych w Ustawie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli korzystano ze środków,
o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni -jeżeli korzystano z
innych środków;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku
zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018
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