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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411430-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 168-411430
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna / agencja wykonawcza

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórek obiektów budowlanych znajdujących się w zasobie
KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Numer referencyjny: OLS.WOP.260.41.2019.SB

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub
pozwolenia na rozbiórkę obiektów będących w zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie powiatu
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olsztyńskiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, nidzickiego, działdowskiego i nowomiejskiego, województwa
warmińsko-mazurskiego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.
3. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią
załącznik nr 5 do SIWZ
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 13 595.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku magazynowo-gospodarczego położonego
w m. Pierwągi, gm. Jeziorany
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pierwągi, gm. Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku magazynowo-gospodarczego położonego
w m. Pierwągi, gm. Jeziorany. Ww. obiekt posiada nr inw. 30/182 i jest położony na działce nr 104/32 w obrębie
Pierwągi, gm. Jeziorany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz
mapą poglądową stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
także w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin realizacji - 40 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki wiaty-magazynu oraz budynków chlewni,
położonych w obrębie Pietraszki, gm. Gołdap
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pietraszki, gm. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki wiaty-magazynu oraz budynków chlewni,
położonych w obrębie Pietraszki, gm. Gołdap.
Wiata-magazyn posiada nr inw. 132-1-169-212 i jest położony na działce nr 111 w obrębie Pietraszki, gm.
Gołdap.
Budynek chlewni posiada nr inw. 182-7-169-212 i jest położony na działce nr 111 w obrębie Pietraszki, gmina
Gołdap.
Budynek chlewni posiada nr inw. 182-8-169-212 i jest położony na działce nr 98/2 w obrębie Pietraszki, gmina
Gołdap.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz mapą poglądową stanowią
załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin realizacji - 40 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku wytwórni pasz oraz budynku wieży
manipulacyjnej, położonych w obrębie Bykowo, gm. Korsze
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bykowo, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku wytwórni pasz oraz budynku wieży
manipulacyjnej, położonych w obrębie Bykowo, gm. Korsze.
Budynek wytwórni pasz posiada nr inw. 100-26 i jest położony na działce nr 8/1 w obrębie Bykowo, gmina
Korsze.
Budynek wieży manipulacyjnej posiada nr inw. 100-30 i jest położony na działce nr 8/1 w obrębie Bykowo,
gmina Korsze.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz mapą poglądową stanowią
załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin realizacji - 40 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku chlewni położonej w obrębie Olszewo, gm.
Nidzica
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olszewo, gm. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku chlewni położonej w obrębie Olszewo, gm.
Nidzica.
Budynek chlewni posiada nr inw. 017-182 i jest położony na działce nr 157/23 w obrębie Olszewo, gmina
Nidzica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz mapą poglądową stanowią
załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin realizacji - 40 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku hydroforni, stajni oraz bazy paliw,
położonych w obrębie Janowo-Pruski, gm. Iłowo-Osada
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Janowo-Pruski, gm. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku hydroforni, stajni oraz bazy paliw,
położonych w obrębie Janowo-Pruski, gm. Iłowo-Osada.
Budynek hydroforni posiada nr inw. 10411-235 i jest położony na działce nr 46/6 w obrębie Janowo-Pruski,
gmina Iłowo-Osada.
Budynek stajni posiada nr inw. 10830-136 i jest położony na działce nr 53 w obrębie Janowo-Pruski, gmina
Iłowo-Osada.
Baza paliw wraz ze zbiornikami posiada nr inw. 10430-138 i jest położona na działce nr 53 w obrębie JanowoPruski, gmina Iłowo-Osada.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz mapą poglądową stanowią
załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin realizacji - 40 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku gospodarczego położonego w obrębie
Klimy, gm. Kisielice
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Klimy, gm. Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku gospodarczego położonego w obrębie
Klimy, gm. Kisielice.
Budynek gospodarczy jest położony na działce nr 105/6 w obrębie Klimy, gmina Kisielice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz mapą poglądową stanowią
załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się także w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin realizacji - 40 %

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.1.6)

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 110-268816

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku magazynowo-gospodarczego położonego
w m. Pierwągi, gm. Jeziorany
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Destim Piotr Bogacz
Sząbruk
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 450.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 975.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki wiaty-magazynu oraz budynków chlewni,
położonych w obrębie Pietraszki, gm. Gołdap
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Destim Piotr Bogacz
Sząbruk
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 150.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 925.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
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Część nr: 3
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku wytwórni pasz oraz budynku wieży
manipulacyjnej, położonych w obrębie Bykowo, gm. Korsze
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Destim Piotr Bogacz
Sząbruk
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 950.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 950.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku chlewni położonej w obrębie Olszewo, gm.
Nidzica
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

02/09/2019
S168
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 11

Dz.U./S S168
02/09/2019
411430-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Destim Piotr Bogacz
Sząbruk
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

9 / 11

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku hydroforni, stajni oraz bazy paliw,
położonych w obrębie Janowo-Pruski, gm. Iłowo-Osada
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Destim Piotr Bogacz
Sząbruk
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 925.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:
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Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku gospodarczego położonego w obrębie
Klimy, gm. Kisielice
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/08/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Destim Piotr Bogacz
Sząbruk
Polska
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 450.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 820.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
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2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanie wnosi się 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 ustawy
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019
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