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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305862-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2020/S 125-305862

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Kielcach
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 51
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 25-375
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Żak
E-mail: s.zak@zozmswiakielce.pl 
Tel.:  +48 413493521
Faks:  +48 413493505
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozmswiakielce.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zozmswiakielce.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ MSWiA w Kielcach

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania 
wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla SP ZOZ MSWiA w 
Kielcach
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Numer referencyjny: 06/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33113000 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostosowania istniejącego, zatwierdzonego projektu 
wielobranżowego w obszarze pomieszczeń rezonansu magnetycznego pomiędzy osiami 4 i 6 oraz C i D 
oraz dachu budynku, w zakresie zabezpieczenia dostępu do instalacji awaryjnego spustu helu, do specyfiki 
oferowanego rezonansu, jego dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kompletnego zestawu rezonansu 
magnetycznego 1,5 T wraz z wyposażeniem w niezbędne elementy techniczne (np. quench rura, klatka 
Faradaya) niezbędnych do funkcjonowania rezonansu.

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
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostosowania istniejącego, zatwierdzonego projektu 
wielobranżowego w obszarze pomieszczeń rezonansu magnetycznego pomiędzy osiami 4 i 6 oraz C i D 
oraz dachu budynku, w zakresie zabezpieczenia dostępu do instalacji awaryjnego spustu helu, do specyfiki 
oferowanego rezonansu, jego dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kompletnego zestawu rezonansu 
magnetycznego 1,5 T wraz z wyposażeniem w niezbędne elementy techniczne (np. quench rura, klatka 
Faradaya) niezbędnych do funkcjonowania rezonansu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac 
zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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:
POIS.09.01.00-00-0264/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy 
Prawo zamówień Publicznych – w przypadku nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferta Wykonawcy musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80 000,00 PLN.

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:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wg. wzoru zał. nr 3.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego składają 
następujące dokumenty: informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
3. zaświadczenie ZUS i US;
— 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 Pzp.
Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Oświadczenie Wykonawcy:
(a) 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 
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w sprawie spłat tych należności; (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie 
JEDZ);
(b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w 
dokumencie JEDZ);
(c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opiatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716); (Wykonawca/
podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ).
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny 
dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument dot. niezaleganie z opłacania składek: 
zamiast 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 Pzp – Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upa...

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną 
dostawę rezonansu magnetycznego na kwotę minimum 2 000 000 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym 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
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie Open Nexus na stronie (https://platformazakupowa.pl) 
Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej. 
Minimalne postąpienie będzie wynosiło co najmniej 0,2 % wartości ceny wywoławczej opisanej w pkt 5.

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: 04/08/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 04/08/2020
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Szpital SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, pokój B 431.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz 
załącznik nr 4 do SIWZ; JEDZ; pełnomocnictwo w przypadku złożenia wspólnej oferty lub podpisania oferty 
przez osoby nie ujawnione w rejestrze sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonawcy mający siedzibę / miejsce zamieszkania za granicą składają równorzędne oświadczenia.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy składają:
— wykaz dostaw wraz z dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie,
— zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty 
odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211), tj.:
(a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument 
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potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu 
przeznaczonego do używania na tym terytorium,
(b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych,
(c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.
Uwaga:
1. Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub 
powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas Wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o 
którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału.
2. Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas 
Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego rozdziału.
3. Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas 
Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału.
Materiały informacyjne – pochodzące od producenta oferowanego urządzenia – zawierające opis oferowanego 
przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający 
wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w zał. nr 4 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, 
nr pozycji oferowanego towaru).
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie 
strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
a) w zakresie zmiany terminu realizacji, odbioru lub uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu 
zamówienia, jeśli wynikać to będzie z powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w 
budynku gdzie przedmiot zamówienia ma być realizowany lub dostarczony;
b) w przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o 
ww. okoliczności;
c) zmiany w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu 
umowy;
d) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
e) w przypadku opisanym w § 9 ust. 3;
f) zmiana typu urządzenia lub jego części w stosunku do zaproponowanego w ofercie Wykonawcy, jeżeli 
zaproponowane w ofercie zostaną wycofane z produkcji lub zastąpione nowszą wersją – pod warunkiem, że 
nie będą gorsze niż te wskazane w SIWZ oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności 
opisanych w SIWZ. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia, 
wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Taka zmiana 
nie może skutkować zwiększeniem ceny za to urządzenie. taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
17. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
17.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie:
17.3. 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.
17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się 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.
17.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami prawa czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
obowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
17.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na 
te czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
17.9. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – 
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jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dz.U. UE lub SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
17.12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 
Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020
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