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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152809-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2019/S 065-152809

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku
ul. Toruńska 146
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Spychalska
Tel.:  +48 542301700
E-mail: przetargi@mpwik.wloclawek.pl 
Faks:  +48 542301701
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.wloclawek.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpwik.wloclawek.pl
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

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska
Numer referencyjny: 181.8.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:przetargi@mpwik.wloclawek.pl
www.mpwik.wloclawek.pl
www.mpwik.wloclawek.pl
www.platformazakupowa.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację
magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, pl. Wolności i Dziewińska wraz z odcinkami
sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych
(w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów, itp.), z odbudową nawierzchni po
wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie przedmiotowej infrastruktury.

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
45232150

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację
magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, pl. Wolności i Dziewińska wraz z odcinkami
sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych
(w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów, itp.), z odbudową nawierzchni po
wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie przedmiotowej infrastruktury.
Łączna długość magistral wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami
przewidziana do modernizacji wynosi około 2 km. Ilość zasuw przewidzianych do wymiany wynosi 28 szt.
Przewody i zasuwy wytypowane do modernizacji i wymiany zlokalizowane są głównie w pasach drogowych.
Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie centrum miasta większość prac
modernizacyjnych powinna być wykonana metodami bezwykopowymi (technologia ciasnego pasowania, rękaw
termoutwardzalny, przewiert, cracking). Wszędzie tam, gdzie ze względów technicznych nie będzie możliwości
zastosowania metody bezwykopowej, dopuszczalne będzie wykonanie modernizacji w wykopie otwartym.
Zakres prac obejmuje modernizację magistrali wodociągowych oraz wymianę sieci wodociągowych wraz z
odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami w ulicach:
• ul. Plac Wolności (na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Brzeskiej) – modernizacja magistrali
wodociągowej o średnicy DN350 o długości około 184 mb wraz z wymianą zasuw i hydrantów;
• ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od Placu Wolności do komory zasuw przed torami kolejowymi)
- modernizacja magistrali wodociągowej o średnicy DN350 o długości około 568 mb oraz połączeniami, siecią
rozdzielczą i przyłączami o łącznej długości około 122 mb wraz wymianą zasuw i hydrantów;
• ul. Dziewińska (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej) - modernizacja magistrali wodociągowej
o średnicy DN400 o długości około 589 mb i o średnicy DN600 o długości około 402 mb oraz przełączenie
połączeń i wymiana przyłączy o łącznej długości około 139 mb wraz wymianą zasuw i hydrantów.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1. wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, określonej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
obejmującej w szczególności:
a) dokumentację wymaganą celem uzyskania (o ile będzie wymagane) przyjęcia przez właściwy organ
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych / uzyskania ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę
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(które wymagać będą takiej decyzji) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbędnymi
opiniami, oświadczeniami właścicieli, uzgodnieniami i zatwierdzeniami,
b) opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy w sposób zgodny z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane, innymi przepisami prawnymi i obowiązującymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej,
c) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów oraz
pozwoleń na realizację robót budowlanych.
2. wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentację projektową i techniczną oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego podczas realizacji Robót zgodnie z dokumentacją projektową,
3. przywrócenie terenu do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych,
4. opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych.
5. W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie roboty –
prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w ofercie
Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe
wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
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: tak
Opis opcji:
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wybranemu Wykonawcy zamówień o których mowa w art.
134 ust 6 pkt 3 Ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegających na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o
wartości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego.
b) Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac i robót budowlanych
opisanych w Tomie III (PFU) oraz z OPZ.
c) Zamówienia o których mowa wyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze
wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających
ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały
miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia
umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie
złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania, a na żądanie Zamawiającego również dokumenty potwierdzające złożenie oświadczenia w
zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0142/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
W celu potwierdzenia zdolności do prowadzenia działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. 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;
5. 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;
6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym (podstawa: art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy);
8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
9. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem



Dz.U./S S65
02/04/2019
152809-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

02/04/2019 S65
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 8

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten z Wykonawców składających ofertę
wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku.
b. informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
składają Wykonawcy w ramach wspólnego spełnienia warunku, lub ten z Wykonawców składających ofertę
wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku,
c. dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten z Wykonawców składających ofertę
wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
a) jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 2 000 000,00 PLN netto
średniorocznie.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 PLN
netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum.
c) Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający żąda następujących
Dokumentów:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
(zał. nr 2), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Przedkładane dowody/dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawcę
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Zamówienia zostały wykonane należycie powinny zawierać co najmniej:
— wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, którego
dokumenty dotyczą,
— wskazanie podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie,
— wskazanie zakresu realizowanego zamówienia,
— wskazanie daty wykonania oraz wskazanie miejsca wykonania,
— opinię podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie stwierdzającą, że
zamówienie zostało wykonane należycie,
— podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie.
2. informacji na temat średniorocznego zatrudnienia pracowników w ostatnich 3 latach przed terminem
składania ofert sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych SIWZ,
3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 4).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia
na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji magistral/ sieci wodociągowych
zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 2000 mb i średnicy minimum 300
mm, w tym przynajmniej jedno zadanie metodą rękawa CIPP o średnicy minimum 500 mm i długości minimum
500 mb.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał średnioroczne zatrudnienie pracowników w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wyznaczonym na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, co najmniej 30 pracowników w każdym roku.
c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
Projektant branży sanitarnej, posiadający:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne:
co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w ramach posiadanych uprawnień:
Wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych budowy/ przebudowy/remontu/modernizacji/renowacji
systemów wodociągowych w terenie zurbanizowanym.
Kierownik budowy, posiadający:
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne.
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia jako kierownik budowy
przy budowie/przebudowie /modernizacji co najmniej 3 magistral/ sieci wodociągowych zlokalizowanych w
terenie zurbanizowanym.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w
Formularzu Oferty.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 10/05/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.5.2019 r. w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Toruńska 146 we
Włocławku – sala nr 13 o godzinie 11:05 za pomocą platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

