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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289887-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi kontroli technicznej
2019/S 118-289887
Ogłoszenie o zamówieniu
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.opole@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu
1 Maja 6
Opole
45-064
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bialik
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Okresowa kontrola obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.31.2019.U

II.1.2)

Główny kod CPV
71356100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Okresowa kontrola obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren województwa opolskiego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Okresowa kontrola obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem budynków stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.
Pozostałe informacje o przedmiocie zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy.

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 dniach: 80
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
5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
Minimalny: 40 dni o dnia podpisania umowy;
Maksymalny: 80 dni od dnia podpisania umowy.
5.2. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o
którym mowa w ust. 5.1.

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:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp;
2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, tj;
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że
dysponuje:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, obejmujące swym zakresem przeprowadzanie kontroli okresowych stanu
technicznego obiektów budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których mowa w art. 62 ust.
4 ustawy Prawo budowlane oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania takimi osobami (lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego
zamówienia);
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, obejmujące swym zakresem przeprowadzanie kontroli okresowych stanu
technicznego obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz przedstawi informację
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o podstawie do dysponowania takimi osobami (lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww.
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia);
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, obejmujące swym zakresem przeprowadzanie kontroli okresowych stanu
technicznego obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w art. 62 ust. 4
ustawy Prawo budowlane oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania takimi osobami (lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego
zamówienia),
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ciąg dalszy Sekcji III.1.1.)
lub w zamian uprawnień o których mowa w pkt b) i c):
Odpowiednie ważne świadectwo kwalifikacyjne kategorii (D) wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
Dokumenty składane wraz z ofertą.
7.1. Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
wykonawca dołącza do oferty:
1) aktualny na dzień składania ofert JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – jednolity dokument
sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016 r. str. 16);
a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te
powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
b) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI
ust. 6.1. pkt 3) SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia –w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - podpisane przez te podmioty.
Instrukcja wypełnienia JEDZ oraz sposób jego przekazania została opisana w ust. 13.10. i oraz w rozdziale XIV
SIWZ.
7.2. W zw. z art. 22a ust. 2 wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 4a
do SIWZ) – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia
warunku o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 3 SIWZ. Załącznik nr 4a do SIWZ stanowi jedynie
propozycję treści zobowiązania.
1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
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Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
7.3. Dokumenty składane po otwarciu ofert: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz złożeniem oświadczenia,
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których
mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego w formie elektronicznej.
7.4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, którego oferta została
najwyżej oceniona zostanie wezwany, w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, do złożenia aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, tj:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 6.1. pkt 1) i 2) SIWZ:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób
fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy
będącego podmiotem zbiorowym);
2) 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 – załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 do SIWZ;
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;
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których
mowa w ust. 7.4. pkt 1)–4) składa każdy z nich.
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.1. pkt 3) SIWZ:
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr
4 do SIWZ.
Uwaga!: Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów w celu spełnienia
warunku udziału zamówienia o którym mowa w ust. 6.1. pkt 3) SIWZ zobowiązany jest złożyć dokumenty i
oświadczenia o których mowa w ust. 7.4. pkt. 1), 2), 3), 4) dot. tego podmiotu.
Szczegóły dot. sporządzania i przekazywania ww. dokumentów znajdują się w rozdziale X ust. 10.9–10.13
SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ciąg dalszy Sekcji III.1.2.)
7.9. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, winny spełniać wymagania określone
w § 14 ust. 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126,
wraz z późń. zm. z dnia 17.10.2018 r. oraz spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz z późń. zm. z
dnia 17.10.2018 r.
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez
dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp mają ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga: pełnomocnictwo, o którym
mowa powyżej (pkt 1) i 2)) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów
wspólnie składających ofertę;
3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik
pozostałych;
4) wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);
5) JEDZ złożony zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 13.10 SIWZ, odrębnie przez każdego z wykonawców
8.2. W przypadku gdy oferta wspólna wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, wykonawca składa na wezwanie
zamawiającego w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dokumenty o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4.
SIWZ, przy czym dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 7.4. pkt 1)-4) SIWZ składa odrębnie każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 PLN.
11.2. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 %
wartości zamówienia netto.
11.3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca ma obowiązek przekazać lub przedłożyć zamawiającemu do wglądu ważne dokumenty osób
wykazanych w wykazie osób posiadające wymagane uprawnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że są
członkami właściwej izby inżynierów budownictwa.

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: tak

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: 26/07/2019
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: 23/09/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w KOWR, ul. 1 Maja 6, Opole, POLSKA. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie
ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia ofert przy Kancelarii KOWR OT opole.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
16.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C; waga – 60 %;
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2) „Termin realizacji ” – T; waga – 40 %.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2019
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