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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247409-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2021/S 094-247409

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gdański Uniwersytet Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Laskowska
E-mail: joanna.laskowska@gumed.edu.pl 
Tel.:  +48 583491223
Faks:  +48 583491224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gumed.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
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: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
ZP0057 – Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego
Numer referencyjny: GUM2021 ZP0057

II.1.2) Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oraz serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
i chłodniczych w obiektach GUMed przez okres 24 miesięcy. Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie 
zdolności techniczno-eksploatacyjnej systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych wraz z instalacjami 
im towarzyszącymi takimi jak: instalacje glikolowe odzysku ciepła, instalacje ciepła technologicznego, 
instalacje nawilżania powietrza, systemy BMS. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków 
Wykonawcy będzie należało wykonywanie napraw, konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta systemów 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i instalacji im towarzyszących oraz innych czynności wynikających z bieżącej 
eksploatacji w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania, zgodnie z zakresem prac i czynności zgodnie z 
zał. 4 do SWZ oraz zał. 3 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczone na terenie Trójmiasta (zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do SWZ).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed, Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wraz z jej 
załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem 
nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postępowaniu składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ, składane są w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem – pozostałe zapisy zgodnie z zapisami SWZ.
RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/
Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk; 
kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@gumed.edu.pl , 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Rozdział XV – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną 
przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed. Zamawiający informuje, że instrukcje 
korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 
składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 
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Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: serwis układów wentylacyjnych, wody lodowej i ciepła 
technologicznego; serwis układów freonowych; serwis układów zasilania elektrycznego i automatyki sterującej; 
bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na 
realizację zamówienia.
W celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej 
w pomieszczeniach Zamawiającego będących przedmiotem zamówienia. Termin wizji należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Zgłoszenie do przeprowadzenia wizji w niniejszym postępowaniu, należy przesłać za 
pośrednictwem platformy zakupowej jako wiadomość nie później niż 14 dni przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający rezerwuje maksymalną kwotę: 474 903,74 PLN brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery 
tysiące dziewięćset trzy złotych 74/100),) na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dla 
systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i instalacji im towarzyszących wymienionych w zał. nr 3 do SWZ 
dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizowanego prze zam. w okresie 24 miesięcy.

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:
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O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada „certyfikat dla 
przedsiębiorców”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015, poz. 881).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy pzp) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: zdolności technicznej lub 
zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie: 2 (dwóch) usług o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto każda usługa. W 
ramach każdej z wyszczególnionych usług (umów) winne być wykonywane: serwis systemów wentylacyjnych, 
chłodniczych, grzewczych oraz prace w zakresie pomiarów, regulacji, prac rozruchowych. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, 
warunek powyższy musi zostać w całości spełniony przez jeden podmiot. Zamawiający nie dopuszcza łączenia 
potencjałów wielu podmiotów w celu wykazania doświadczenia w tym warunku;
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje narzędziami w celu 
wykonania zamówienia publicznego, tj.: urządzenie pomiarowe pozwalające na: wykonanie pomiarów prędkości 
przepływu powietrza w kanałach, na kratkach wentylacyjnych w przedziale 0–20 m/s oraz wykonanie pomiarów 
różnicy ciśnień powietrza w przedziale 0–2000 Pa (systemy wentylacyjne) wykonanie dokładnego pomiaru i 
regulacji (balansowaniu) przepływu oraz pomiaru ciśnień w układach rurowych.
Wykonanie pomiaru na zaworach regulacyjnych w instalacjach hydraulicznych współpracujących z systemami 
wentylacji i klimatyzacji wykonanie pomiaru systemu grzania i chłodzenia oparte na freonach, umożliwiające 
opróżnianie, napełnianie instalacji i dokonanie pomiaru ciśnień. Urządzenia pomiarowe w przypadku których 
jest to wymagane muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji;
c) dotyczącej osób – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skie-ruje do 
realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienione osoby: stanowisko nadzoru – minimum dwie (2) osoby 
– doświadczenie zawodowe minimum 5 lat – osoby z uprawnieniami budowlanymi projektowe/wykonawcze 
(sanitarne i elektryczne) w tym co najmniej jedna osoba z uprawnieniami dozorowymi D; stanowisko serwisanta 
układów wentylacyjnych, wody lodowej i ciepła technologicznego – minimum cztery (4) osoby – doświadczenie 
zawodowe minimum 4 lata – osoby z uprawnieniami eksploatacyjnymi E; stanowisko serwisanta układów 
freonowych – minimum cztery (4) osoby – doświadczenie zawodowe minimum 4 lata – osoby posiadające 
uprawnienia do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy i montażu urządzeń i instalacji zawierających 
substancje kontrolowane zgodnie z ustawą z 15.5.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881); stanowisko serwisanta układów 
zasilania elektrycznego i automatyki sterującej: minimum jedna (1) osoba – doświadczenie zawodowe minimum 
4 lata – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne w kierunku automatyki z niezbędnym zakresem 
umiejętności w zakresie obsługi i programowania sterowników swobodnie programowalnych oraz obsługi 
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systemów BMS; minimum trzy (3) osoby – doświadczenie zawodowe minimum 4 lata – osoby z uprawnieniami 
elektrycznymi do 1 kV.
Zamawiający informuje, iż jedna osoba może mieć kilka rodzajów uprawnień. Uprawnienia np. dozorowe D, 
eksploatacyjne E, elektryczne do 1 kW, mogą być posiadane/wykazane przez1 osobę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
§ 11 Zmiany umowy – Zamawiający, zgodnie z art. 455 Pzp, przewiduje możliwość zmian umowy.
§ 12 Zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia – strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 oraz §5 ust. 1, w formie pisemnego aneksu 
– zgodnie z zapisami projektu umowy.
§ 13 Niezależnie od postanowień §12, zgodnie z postanowieniami art. 439 ustawy Pzp, strony umowy ustalają, 
że wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku gdy ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, ulegną zmianie w stosunku do cen 
materiałów lub kosztów przyjętych za podstawę ustalenia cen wskazanych w ofercie Wykonawcy.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 15/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2021
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

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:
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Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ustawy Pzp) tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w rozdz. VII SWZ oraz w:art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
5) certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015, poz. 
881);
6) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zał. nr 6 do SWZ;
7) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 7 
do SWZ;
8) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 8 do 
SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2021
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