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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206527-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zapewnianie usług personelu
2019/S 086-206527
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Biedruna, Bogumiła Bernatowicz, Katarzyna Urbaś
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań
określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT
Numer referencyjny: XIV.263.4.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
79610000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji
zadań w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT, związanych z wytworzeniem i wdrożeniem
systemów informatycznych, poprzez udostępnienie specjalistów posiadających określone kwalifikacje i
doświadczenie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na
warunkach określonych we Wzorze Umowy ramowej (stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Wzorze
Umowy wykonawczej (stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ). Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie
24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Opis każdej części
znajduje się w Sekcji II.2. niniejszego ogłoszenia. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie Części
z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozdz. III ust. 4 pkt. 1 SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 381 710.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000
72000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług polegających na dostarczeniu specjalistów do
realizacji wyspecjalizowanego, wielowarstwowego systemu IT, udostępniającego usługi sieciowe, opartego o
JVM, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności z rozdziałem 2.1.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność specjalistów (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 614 100.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „e-usługa OMNIS” finansowany jest z budżetu środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - EFRR). Projekt „Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” finansowany jest z budżetu środków europejskich
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp żąda się wniesienia wadium.
Dla Części 1 zamówienia – w kwocie 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy i 00/100);
Szczegóły w Rozdz. VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000
72000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2 - świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług polegających na dostarczeniu
specjalistów do realizacji audytów (kodu oraz bezpieczeństwa) oraz testów (manualnych, automatycznych, endto-end, bezpieczeństwa, wydajnościowych, UX) systemów IT realizowanych przez Zamawiającego, w ramach
prowadzonych projektów IT, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności z rozdziałem 2.2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność specjalistów (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 671 550.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „e-usługa OMNIS” finansowany jest z budżetu środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - EFRR). Projekt „Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” finansowany jest z budżetu środków europejskich
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp żąda się wniesienia wadium.
Dla Części 2 zamówienia – w kwocie 27 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100);
Szczegóły w Rozdz. VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000
72000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3 - świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług polegających na dostarczeniu
specjalistów do realizacji zaawansowanego systemu IT udostępniającego dane z baz danych Zamawiającego,
opartego o mikroserwisy i rozwiązania chmurowe, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, a w
szczególności z rozdziałem 2.3.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność specjalistów (D) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 096 060.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „e-usługa OMNIS” finansowany jest z budżetu środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - EFRR). Projekt „Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” finansowany jest z budżetu środków europejskich
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR)
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp żąda się wniesienia wadium.
Dla Części 3 zamówienia - w kwocie 80 000, PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy i 00/100)
Szczegóły w Rozdz. VIII SIWZ.

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 tego warunku

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
— dla Części 1 - 300 000 PLN
— dla Części 2 – 300 000 PLN
— dla Części 3 – 600 000 PLN
Gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część, musi posiadać środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej odpowiadającej najwyższej z wartości wymaganych dla Części, na które
wykonawca składa ofertę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający żąda 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;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi
polegające na udostępnianiu zasobów ludzkich w branży IT, a wartość każdej z wykonanych usług wynosiła co
najmniej:
— dla Części 1 - 300 000 PLN brutto
— dla Części 2 – 300 000 PLN brutto
— dla Części 3 – 600 000 PLN brutto
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w
trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część
usługi została wykonana na kwotę wymaganą dla danej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający żąda złożenia Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
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:
Wszelkie warunki realizacji zawarte są we Wzorze umowy ramowej stanowiącej Złącznik nr 4 do SIWZ a także
we Wzorze umowy wykonawczej stanowiącej Załącznik nr 5 do 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
BN znajduje się w stanie pilnej potrzeby udzielenia zam., która powoduje, że termin podst. składania ofert,
określony w art. 43 ust. 2 Pzp, nie może być zachowany, ponieważ jest niewykonalny dla osiągnięcia celów
projektu OMNIS(w ramach którego zadanie jest realizowane i finansowane), jako że projekt jest ograniczony w
czasie trwania i dofinansowany ze środków unijnych oraz służy realizacji interesu publicznego. Wyznaczenie
terminu podst. na składanie ofert, stanowiłoby realne zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników projektowych i nie
zagwarantowałoby ochrony interesów BN związanych z realizacją projektu. Jednocześnie skrócenie terminu
składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b. pkt 2) Pzp uzasadnione jest również charakterem i zakresem
przedmiotowym postępowania, które ma na celu wyłącznie zawarcie umowy ramowej. W związku powyższym,
wyznaczenie terminu składania ofert na 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zam. UPUE, uwarunkowane
jest pilną potrzebą udzielenia zam. i jest uzasadnione

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5

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

03/05/2019
S86
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/9

Dz.U./S S86
03/05/2019
206527-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, w pokoju 1201, POLSKA
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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:
Okres związania ofertą wynosi 60 dni – wskazany w pkt IV.2.6 okres 2-miesięczny wynika z braku możliwości
zamieszczenia w ogł. okresu wyrażonego w dniach. Szczeg. inf. w SIWZ.
1. Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, jeżeli nie wystąpi
żadna z przesłanek wskazanych w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz wskazane przez Zamawiającego w
Rozdz. Va SIWZ fakult. przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2, 4 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem
dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 i 12 Pzp.
A. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogł. o zam.
oraz w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki
udziału w niniejszym postępowaniu.
1.1.) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europ. wydanym na pods. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej JEDZ. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post., polega na zasobach
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu–w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby - składa także JEDZ tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez
Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zam.; 2) Zobowiązanie innego
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 Pzp, do oddania wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zam., jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta oraz
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dołączone do niej oświad. i dokumenty są podpisane przez osobę nie wymienioną jako osoba upoważniona do
reprezentowania wykonawcy w bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrach.
B. Oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ust. z dnia
16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów składane jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp: Wzór ww. oświadczenia będzie załącznikiem
do ww. informacji z otwarcia ofert.
C. Dokum. i oświad. składane na wezwanie zamawiającego - Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokum. potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 - w celu wykazania spełniania warunków udziału w postęp. i braku
podstaw wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ustawy Pzp. Zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9,pkt 10. W przypadku, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający
żąda złożenia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów określonych w Rozporządzeniu w §5 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa ww. dokumenty zgodnie z §7 ust.1-3 Rozporządzenia. Patrz Rozdz. VI
SIWZ. Zamawiający przewiduje unieważnienie postęp. na podst. art. 93ust. 1a Pzp w sytuacji gdy środki, na
sfinansowanie całości lub części zamów., nie zostały mu przyznane.
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: http://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. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp dla postępowań powyżej
kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2019
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