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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473555-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Urządzenia sieciowe
2019/S 195-473555
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
810539491
Wojska Polskiego 119
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Tel.: +48 915771832
E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.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://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

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

Nazwa:
Dostawa przełączników sieciowych
Numer referencyjny: DT.270.2.5.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
32420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń sieciowych (zadanie 1, 2, 3 i 4)
Zad. 1. „Przełącznik sieciowy typ – 1” 24-portowy przełącznik sieciowy PoE z obsługą telefonii IP w oparciu o
już posiadaną infrastrukturę sieciową w ilości 170 sztuk,
Zad. 2. „Przełącznik sieciowy typ – 2” 48-portowy przełącznik sieciowy PoE z obsługą telefonii IP w oparciu o
już posdiadaną infrastrukturę sieciową w ilości 280 sztuk.
Zad. 3. „Przełącznik sieciowy typ – 3” 24-portowy przełącznik sieciowy w ilości 25 sztuk.
Zad. 4. „Przełącznik sieciowy typ – 4” 48-portowy przełącznik sieciowy w ilości 25 sztuk.
Zakres usług obejmuje dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska
Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 14.30.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przełącznik sieciowy typ 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba ZSLP w Stargardzie oraz jednostki LP na terenie Kraju

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Przełącznik sieciowy typ – 1” 24-portowy przełącznik sieciowy PoE z obsługą telefonii IP w oparciu o o już
posiadaną infrastrukturę sieciową w ilości 170 sztuk.

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
Początek: 02/12/2019
Koniec: 31/03/2021
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:
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W stosunku do każdego zadania Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SIWZ
(i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ)
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu umowy określonego zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe zawarte w
formularzu cen jednostkowych wg załącznika nr 10 do SIWZ.
3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie
zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność
w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym
realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku
dostaw będących przedmiotem umowy
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przełącznik sieciowy typ 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba ZSLP w Stargardzie oraz jednostki LP na terenie Kraju

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Przełącznik sieciowy typ – 2” 48-portowy przełącznik sieciowy PoE z obsługą telefonii IP w oparciu o ro już
podsiadaną infrastrukturę sieciową w ilości 280 sztuk.

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
Początek: 02/12/2019
Koniec: 31/03/2021
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
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Opis opcji:
W stosunku do każdego zadania Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SIWZ
(i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ)
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu umowy określonego zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe zawarte w
formularzu cen jednostkowych wg załącznika nr 10 do SIWZ.
3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie
zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność
w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym
realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku
dostaw będących przedmiotem umowy
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przełącznik sieciowy typ 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba ZSLP w Stargardzie oraz jednostki LP na terenie Kraju

II.2.4)

Opis zamówienia:
„Przełącznik sieciowy typ – 3” 24-portowy przełącznik sieciowy w ilości 25 sztuk.

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
Początek: 02/12/2019
Koniec: 31/03/2021
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
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Opis opcji:
W stosunku do każdego zadania Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SIWZ
(i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ)
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu umowy określonego zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe zawarte w
formularzu cen jednostkowych wg załącznika nr 10 do SIWZ.
3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie
zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność
w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym
realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku
dostaw będących przedmiotem umowy
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przełącznik sieciowy typ 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba ZSLP w Stargardzie oraz jednostki LP na terenie Kraju

II.2.4)

Opis zamówienia:
. „Przełącznik sieciowy typ – 4” 48-portowy przełącznik sieciowy w ilości 25 sztuk.

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
Początek: 02/12/2019
Koniec: 31/03/2021
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
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Opis opcji:
W stosunku do każdego zadania Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SIWZ
(i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ)
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 %
wartości przedmiotu umowy określonego zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe zawarte w
formularzu cen jednostkowych wg załącznika nr 10 do SIWZ.
3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie
zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność
w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym
realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku
dostaw będących przedmiotem umowy
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

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 stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do kompetencji.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do sytuacji finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN dla każdego z zadań:

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonał:
— dla zad. nr 1 co najmniej 2 dostawy sprzętu, o którym mowa w zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (każda)
— dla zad. nr 2 co najmniej 2 dostawy sprzętu, o którym mowa w zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (każda)
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— dla zad. nr 3 co najmniej 2 dostawy sprzętu, o którym mowa w zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (każda)
— dla zad. nr 4 co najmniej 2 dostawy sprzętu, o którym mowa w zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (każda)
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto dla każdego z
zdań osobno.
Niedopełnienie wskazanej wyżej formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do tej czynności.
15.3. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, na warunkach
określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15.4. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej

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: 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: 13/11/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
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Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119,
73-110 Stargard, POLSKA (Sala Konferencyjna).
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
16.2. 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 zd. drugie
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
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16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 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.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019
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