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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413934-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Goczałkowice-Zdrój: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2020/S 172-413934

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aurelia Wójcik
E-mail: przetargi@gozdroj.pl 
Tel.:  +48 324492101
Faks:  +48 324492117
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gozdroj.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.gozdroj.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: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP – 5- D/2020

II.1.2) Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska 
Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w formularzu 
asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
17 części. W zakres zamówienia wchodzą: ryby i przetwory rybne, jaja świeże kurze, mięso drobiowe świeże 
i podroby z drobiu, pieczywo zwykłe, pszenne i graham krojony, paczkowane pieczywo drobne i cukiernicze, 
mięso świeże wieprzowe, wołowe, świeże podroby wieprzowe i wołowe, świeże kości wieprzowe, artykuły 
sypkie, warzywa i owoce mrożone, owoce i warzywa przetworzone, artykuły spożywcze różne, warzywa 
korzeniowe, warzywa świeże – pozostałe, nabiał, mleko i jego przetwory, owoce świeże, tłuszcze, kiszonki: 
kapusta i ogórki, wędliny wieprzowe, wołowe i drobiowe oraz przyprawy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 17

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – Ryby i przetwory rybne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03311000 Ryby
15221000 Ryby mrożone
15234000 Ryby wędzone
15235000 Ryby konserwowane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. makrela wędzona, dorsz mrożony płaty bez skóry, konserwy rybne, 
śledź solony a la matias, pstrąg świeży patroszony z głową, łosoś norweski wędzony, karp filet. Asortyment 
szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Jaja świeże kurze
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą jaja świeże kurze. Asortyment szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – Mięso drobiowe świeże i podroby z drobiu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15131500 Produkty drobiowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. filet z piersi z indyka, udziec z indyka bez skóry, kurczak tuszka, noga z 
kurczaka, wątroba z indyka, porcja rosołowa, filet z piersi kurczaka, piersi z kaczki. Asortyment szczegółowo 
jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – Pieczywo zwykłe, pszenne i graham krojony, paczkowane pieczywo drobne i cukiernicze
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. chleb bezglutenowy, chleb zwykły bochenek, chleb graham 
bochenek,bułka pszenna typu wek, bułka paryska bochenek, bułka pszenna, bułka hot-dog (paluch), bułka 
graham, rogal maślany, pączki z nadzieniem, bułka tarta pszenna bez domieszki chleba, sucharki pszenne, 
ciasteczka kruche drobne, ciasto makowe z bakaliami, ciasto drożdżowe, sernik, babka biszkoptowa, 
drożdżówki. Asortyment szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 – Mięso świeże wieprzowe, wołowe, świeże podroby wieprzowe i wołowe, świeże kości wieprzowe.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15111100 Wołowina
15113000 Wieprzowina
15111000 Mięso wołowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. mięso wieprzowe udziec b/k, łopatka wieprzowa b/k i skóry, schab 
wieprzowy b/k, golonka wieprzowa tylna, karczek wieprzowy b/k, mięso wołowe udziec b/k, ozory wieprzowe, 
flaki wołowe, słonina, kości wieprzowe ze schabu i karczku. Asortyment szczegółowo jest opisany w załączniku 
nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 – Artykuły sypkie
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15830000 Cukier i produkty pokrewne
15610000 Produkty przemiału ziarna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. mąka ziemniaczana, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza pęczak, 
kasza manna, ryż paraboliczny, ryż biały długi, ryż brązowy naturalny, płatki owsiane, płatki, kulki kukurydziane 
zwykłe, czekoladowe, z miodem i orzechami, mąka pszenna, makaron z mąki pszennej durum: nitki, typu 
łazanki, spaghetti, świderki, mąka tortowa, cukier, mąka do pierogów, cukier puder, cukier w saszetkach, mąka 
żytnia. Asortyment szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 – Warzywa i owoce mrożone
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15330000 Przetworzone owoce i warzywa
15310000 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15331170 Warzywa mrożone

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. brokuły, brukselka, fasolka szparagowa cięta, kalafior, marchew kostka, 
szpinak w liściach, zupa jarzynowa 6 składnikowa, bukiet z warzyw 3 składnikowy, groszek zielony, włoszczyzna 
krojona w paski bez pora i z porem, mieszanka kompotowa owocowa, truskawka, malina, frytki, kluski śląskie. 
Asortyment szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 – Owoce i warzywa przetworzone
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15331000 Warzywa przetworzone
15332100 Przetworzone owoce
15330000 Przetworzone owoce i warzywa
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15320000 Soki owocowe i warzywne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. ananas w syropie w puszce, brzoskwinia w syropie w puszce, 
mandarynka w syropie, fasola czerwona konserwowa, groszek zielony konserwowy, kukurydza konserwowa, 
cebula konserwowa, kiełki sojowe, ogórki konserwowe w zalewie słodko - kwaśnej, papryka czerwona 
pomidorowa konserwowa, pieczarki marynowane, oliwki zielone, koncentrat pomidorowy, koncentrat 
barszczu,sok 100 % owocowy, sok owocowy wysoko słodzony, sok pomidorowy, sok wielowarzywny, żurek 
kiszony z mąki żytniej, dżem owocowy o różnych smakach, jabłka prażone krojone w kostkę, marmolada 
twarda, masa makowa, wiśnie w żelu, oliwki czarne, woda niegazowana. Asortyment szczegółowo jest opisany 
w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 – Artykuły spożywcze różne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
15841000 Kakao
15840000 Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
15860000 Kawa, herbata i podobne produkty
15872400 Sól
15871250 Musztarda
15871230 Ketchup
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15871273 Majonez
15332410 Owoce suszone
03142100 Miód naturalny
03221220 Groch
03221210 Fasola

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. czekolada gorzka, biała, mleczna, batoniki czekoladowe 
nadziewane,cukierki czekoladowe, cukierki zwykłe owocowe, biszkopty, wafle tortowe, wafle nadziewane 
kakaowe,wafle nadziewane bez czekolady śmietankowe, wafle nadziewane bez czekolady, kakao naturalne, 
herbata ekspresowa, herbata liściasta, kawa naturalna mielona, kawa rozpuszczalna w saszetkach, kawa 
naturalna rozpuszczalna, kawa zbożowa, sól biała jodowana, musztarda, majonez dekoracyjny, ketchup 
pomidorowy, chrzan tarty na kwasku cytrynowym, galaretka owocowa do rozpuszczania różne smaki, kisiel 
różne smaki, budyń różne smaki, żelatyna wieprzowa, kwasek cytrynowy, ocet 10 %, kleik ryżowy, grzyby 
suszone prawdziwki, pasztet z drobiu, śmietana w proszku, chleb ryżowy krążki, groch łuskany, fasola "Jaś", 
miód naturalny, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, drożdże suche, olejek cytrynowy, wiórki kokosowe, 
śliwka suszona, gruszka suszona, morela suszona, żurawina suszona, orzech włoski, sosy sałatkowe, posypka 
czekoladowa, owocowa, lizaki, migdały, rodzynki, figi, śmietana fix oraz soda. Asortyment szczegółowo jest 
opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 – Warzywa korzeniowe
Część nr: 10
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03221110 Warzywa korzeniowe
03221410 Kapusta
03221112 Marchew
03221113 Cebula
03221230 Papryka
03221250 Cukinia
03221420 Kalafior

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. ziemniaki, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta biała, kapusta 
czerwona, marchew, pietruszka korzeń, seler korzeń, buraki czerwone, czosnek, cebula, papryka czerwona, 
kolorowa, pieczarki świeże, rzodkiew biała, kalafior świeży, cukinia. Asortyment szczegółowo jest opisany w 
załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11 – Warzywa świeże pozostałe
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03221300 Warzywa liściaste
03221320 Sałata liściasta
03221240 Pomidory
03221340 Szpinak
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. koper ogrodowy, szczypiorek zielony, pietruszka zielona, sałata zielona, 
ogórek zielony szklarniowy, pomidor, kalarepa świeża, botwinka, rzodkiew czerwona, sałata mix pakowana, 
szpinak w liściach, seler naciowy, mięta liście, jarmuż, sałata lodowa. Asortyment szczegółowo jest opisany w 
załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 – Nabiał mleko i jego przetwory
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
15510000 Mleko i śmietana
15511210 Mleko UHT
15551000 Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. mleko spożywcze, śmietana słodka, śmietana ukwaszona, śmietanka 
do kawy, jogurt naturalny, jogurt owocowy, kefir, serek topiony, serek twarogowy półtłusty, ser żółty pełnotłusty, 
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serek twarożkowy różne smaki, śmietana do zup, desery różne, ser feta, ser naturalny homogenizowany, ser 
maskarpone, twaróg na sernik. Asortyment szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 – Owoce świeże
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03222118 Owoce kiwi
03222220 Pomarańcze
03222330 Owoce pestkowe
03222313 Truskawki
03222340 Winogrona
03222111 Banany

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. winogrona, arbuz, banan, brzoskwinia, cytryna, grapefruit, jabłko, kiwi, 
mandarynka, nektaryna, pomarańcza, limonka, granat, truskawka, gruszka. Asortyment szczegółowo jest 
opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 – Tłuszcze
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15400000 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15412200 Tłuszcze roślinne
15412100 Tłuszcze zwierzęce

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. masło naturalne, olej naturalny z pierwszego tłoczenia rzepakowy, masło 
roślinne, margaryna do pieczenia, masło klarowane, frytura gastronomiczna. Asortyment szczegółowo jest 
opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 – Kiszonki: kapusta i ogórki
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15331000 Warzywa przetworzone
15331142 Kapusta przetworzona

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą kapusta kiszona i ogórki kiszone. Asortyment szczegółowo jest opisany w 
załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 – Wędliny wieprzowe, wołowe i drobiowe
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15131130 Wędliny
15131135 Wędliny drobiowe
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15131210 Szynka wędzona
15131120 Produkty wędliniarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. wędzonka wieprzowa ogonówka, polędwica sopocka wieprzowa, szynka 
wieprzowa wędzona gotowana, szynka drobiowa wędzona gotowana, boczek wieprzowy b/k wędzony, filet 
z indyka wędzony, baleron wieprzowy gotowany wędzony, kiełbasa parówkowa wieprzowa gruba, parówki 
wieprzowe śląskie cienkie, parówki cienkie drobiowe w osłonkach naturalnych, kiełbasa toruńska, kiełbasa 
biała, kiełbasa śląska wieprzowa, frankfurterki wieprzowe parzone, kiełbaski drobiowe parzone, kiełbasa 
krakowska sucha wieprzowa, kiełbasa krakowska drobiowa podsuszana, kiełbasa szynkowa wieprzowa, 
kiełbasa kminkowa wieprzowa, kiełbasa polędwicowa drobiowa parzona, kiełbasa drobiowa szynkowa 
pieczona, krupniok, pasztetowa drobiowa, pieczeń wieprzowa, salceson z indyka w galarecie, pieczeń drobiowa 
z indyka, szynka wieprzowa konserwowa, kabanos wieprzowy. Asortyment szczegółowo jest opisany w 
załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 – Przyprawy
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15870000 Przyprawy i przyprawy korzenne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Magazyn Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju, ul. 
Uzdrowiskowa 51, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzą m.in. przyprawa do zup, majeranek, liść laurowy, papryka mielona słodka, 
pieprz naturalny, kminek, ziele angielskie, przyprawa typu „Vegeta”, zioła prowansalskie, gałka muszkatołowa, 
bazylia, tymianek, papryka ostra, przyprawa do ryb, przyprawa do drobiu, oregano, cynamon, Asortyment 
szczegółowo jest opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – 
kryterium ceny stanowi kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

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:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych 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 dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami 
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej dwóch 
zamówień na dostawę artykułów spożywczych.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy:
1. szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
SIWZ;
2. integralną część umowy stanowi: formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy;
3. przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy określa paragraf 4 pkt 20 oraz paragraf 6.

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: 07/10/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 54, 
budynek Administracji – 1 piętro (gabinet Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani – bez ograniczeń

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:
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1. Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp;
b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 
ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp;
c) spełnią warunki dodatkowe:
— złożą wypełniony formularz ofertowy,
— złożą wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (dla wybranego pakietu) – zał. nr 4 do SIWZ,
— zaoferują nie krótszy niż 60 dniowy termin płatności za wykonaną dostawę – zał. nr 1 do SIWZ,
— zapewnią niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ,
— zabezpieczą ofertę wadium w kwocie: Pakiet nr 1 – 1 060,00 PLN; Pakiet nr 2 – 680,00 PLN; Pakiet nr 3 – 1 
800,00 PLN; Pakiet nr 4 – 1 740,00 PLN; Pakiet nr 5 – 2 430,00 PLN; Pakiet nr 6 – 640,00 PLN; Pakiet nr 7 – 1 
050,00 PLN; Pakiet nr 8 – 510,00 PLN; Pakiet nr 9 – 550,00 PLN; Pakiet nr 10 – 2 900,00 PLN; Pakiet nr 11 – 1 
770,00 PLN; Pakiet nr 12 – 3 710,00 PLN; Pakiet nr 13 – 1 410,00 PLN; Pakiet nr 14 – 1 620,00 PLN; Pakiet nr 
15 – 300,00 PLN; Pakiet nr 16 – 4 230,00 PLN; Pakiet nr 17 – 100,00 PLN w formie i na zasadach określonych 
w SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
b) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia - dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w sekcji III pkt 1.3 polega na zdolnościach innych podmiotów;
c) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;
d) wypełniony formularz asortymentowo – cenowy (dla wybranego pakietu) – zał. nr 4 do SIWZ;
e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVII pkt 1 
SIWZ;
f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.2. SIWZ 
a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów 
składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.3.;
4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa 
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie pkt 1 oraz 4 należy złożyć w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1. – 4.4. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020
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