
Oznaczenie sprawy: ZA.271.44.2020
nr kor.: UM.522137.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego

na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach

Polska-Gliwice: Nadzór nad projektem i dokumentacją

2020/S 109-264605

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Barańska
E-mail: za@um.gliwice.pl
Tel.: +48 322385459
Faks: +48 322385527

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gliwice.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego
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
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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



Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka
(Doa) w Gliwicach

Numer referencyjny: ZA.271.44.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.
Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach”, w zakresie usług polegających na:

a) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych;

b) zarządzaniu inwestycją;

c) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania;

d) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych w zakresie inwestycji
pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach”.

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
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.
Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach”, w zakresie usług polegających na:

a) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych;

b) zarządzaniu inwestycją;

c) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania;

d) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych w zakresie inwestycji
pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach”.

Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z umowy (Załącznik nr 6
do SIWZ) oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony jest Załączniku nr 4 do SIWZ – „Szczegółowy
zakres prac inżyniera kontraktu”.

Zakres robót objętych funkcją inżyniera kontraktu zawiera dokumentacja inwestycji dostępna w Biuletynie
I n f o r m a c j i  P u b l i c z n e j  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  w  G l i w i c a c h :
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,10465

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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

1. Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 8.11.2021
(szczegółowe informacje na temat wykonania zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ).

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych
00/100).

3. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

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 określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:

1) jedną osobą (kierownik zespołu) posiadającą 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem
inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych,
polegających na budowie, przebudowie, odbudowie zbiornika retencyjnego, zbiornika wodnego lub polderu,
o pojemności nie mniejszej niż 35 000 m3 (w ramach jednej lub kilku umów). Doświadczenie zawodowe dla
każdej z umów musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy
Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót;

2) jedną osobą (Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty ich uzyskania;

3) jedną osobą (Inspektor nadzoru branży drogowej) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty ich
uzyskania;

4) jedną osobą (Inspektor nadzoru branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe, licząc od daty ich uzyskania;



5) jedną osobą (Inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej) posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz posiadającą co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty ich uzyskania.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi,
wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami
obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem
pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w pkt od 1 do 5 pod warunkiem
spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.

Uwaga!

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w pkt od 1
do 5, wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla
wszystkich podmiotów.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: tak.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Pzp

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje
wskazane w rozdz. 10 pkt 4 SIWZ.

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 – o treści Załącznika nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy).



Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zawiera rozdział 20 SIWZ.

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokona się wyboru Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, zostały
zamieszczone na stronie: https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego (rozdział
23 SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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: 10/07/2020
Czas lokalny: 09:00
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: 08/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w sali 254 (2 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji (szczegółowe informacje nt. oświadczeń zawiera rozdz.
10 pkt 1) SIWZ):

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (szczegółowe informacje nt.
oświadczeń zawiera rozdz. 10 pkt 2) SIWZ):

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,



— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— 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,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w niniejszym punkcie.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści zał. nr 8 do SIWZ.

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 – o treści zał. nr 4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
Pzp.

1. 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 Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.



2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

r) 1 osobą (specjalista ds. rozliczeń) posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy
sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowych dla robót budowlanych, w tym dokumentacji rozliczeniowej dla co
najmniej jednej roboty budowlanej o wartości kosztorysowej minimum 70 000 000,00 PLN brutto każda.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami
budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym
zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnościach.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. od a) do r) pod warunkiem
spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.

Uwaga!

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w lit. od a)
do r), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.

Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie
oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

*Uwaga: Za „obiekt szpitalny” rozumie się pojedynczy budynek stanowiący placówkę szpitalną lub zespół
budynków składający się na placówkę szpitalną, określony symbolem PKOB nr 1264 „Budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej” (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), zaliczający się do jednej z trzech niżej
wymienionych kategorii:

— budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,

— szpitale więzienne i wojskowe,

— szpitale kliniczne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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:
03/06/2020



Specjalista ds. Zamówień Publicznych

08-06-2020 r.  Danuta Barańska
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

08-06-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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