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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183647-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2021/S 072-183647
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Stokowska-Puchalska
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/30-pn-2021-2/?b=94
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac utrzymaniowych koryt kanałów w tym
wykonanie umocnień podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego
Numer referencyjny: 30/PN/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
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90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac
utrzymaniowych koryt kanałów wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi, w tym wykonanie umocnień
podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego, przebiegających w granicach m.st.
Warszawy, które pełnią odpowiednio funkcje:
a) odbiorników wód opadowych i roztopowych;
b) widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.
W ramach ww. prac zostanie również wykonane umocnienie podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku
Służewieckiego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do SWZ.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie 3 częściach zamówienia, w których suma cen
ofertowych będzie największa, a w przypadku gdy suma cen ofertowych byłaby taka sama w więcej niż w 3
częściach, zamawiający udzieli zamówienia na te części, dla których ta suma będzie największa uwzględniając
liczbę porządkową części narastająco od najmniejszej do największej.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kanał Latoszki, Kanał Powsiński i Kanał „W”, położone odpowiednio na terenie dzielnic Wilanów i Mokotów
m.st. Warszawy, o łącznej długości 10,180 km
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac
utrzymaniowych koryt kanałów wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi, w tym wykonanie umocnień
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podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego, przebiegających w granicach m.st.
Warszawy, które pełnią odpowiednio funkcje:
a) odbiorników wód opadowych i roztopowych;
b) widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.
W ramach ww. prac zostanie również wykonane umocnienie podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku
Służewieckiego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej
konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie a ich przedmiotem będą usługi o
charakterze podobnym do wskazanych w OPZ (załącznik 1 do SWZ).
Wadium: 1 200,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kanał Rembertowski, Kanał w ul. Płatnerskiej, Kanał w ul. Komandosów i Kanał w ul. Strażackiej położone na
terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,507 km
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac
utrzymaniowych koryt kanałów wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi, w tym wykonanie umocnień
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podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego, przebiegających w granicach m.st.
Warszawy, które pełnią odpowiednio funkcje:
a) odbiorników wód opadowych i roztopowych;
b) widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.
W ramach ww. prac zostanie również wykonane umocnienie podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku
Służewieckiego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie zamawiającego a ich
przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ (załącznik 1 do SWZ).
Wadium: 1 500,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kanał Nowa Ulga i Kanał Nowe Ujście wraz z wałami oraz Kanał Wawerski położone odpowiednio na terenie
dzielnic Wawer i Wesoła m.st. Warszawy, o łącznej długości 17,878 km
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac
utrzymaniowych koryt kanałów wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi, w tym wykonanie umocnień
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podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego, przebiegających w granicach m.st.
Warszawy, które pełnią odpowiednio funkcje:
a) odbiorników wód opadowych i roztopowych;
b) widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.
W ramach ww. prac zostanie również wykonane umocnienie podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku
Służewieckiego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie zamawiającego a ich
przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ(załącznik 1 do SWZ).
Wadium: 4 000,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Potok Służewiecki i Kanał Kawęczyński położone odpowiednio na terenie dzielnicy Ursynów i Praga Południe
m.st. Warszawy, o łącznej długości 0,875 km
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ciągu roku dwukrotnych (wiosennych i jesiennych) prac
utrzymaniowych koryt kanałów wraz z obustronnymi pasami eksploatacyjnymi, w tym wykonanie umocnień
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podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku Służewieckiego, przebiegających w granicach m.st.
Warszawy, które pełnią odpowiednio funkcje:
a) odbiorników wód opadowych i roztopowych;
b) widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.
W ramach ww. prac zostanie również wykonane umocnienie podstawy skarp Kanału Kawęczyńskiego i Potoku
Służewieckiego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie zamawiającego a ich
przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ (załącznik 1 do SWZ).
Wadium: 4 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, gdy wykaże, że w
okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje w ramach jednej lub kilku umów przynajmniej 2 (dwie)
usługi o charakterze podobnym do zakresu wskazanego w OPZ, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000,00
PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, w przypadku gdy
skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby, posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje, umożliwiające realizację zamówienia.
Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi
poszczególnych części zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony gdy wykonawca wskaże dla każdej
z części osobę odpowiedzialną za pełnienie nadzoru. Osoby pełniącej nadzór nad wykonywanymi pracami
utrzymaniowymi nie wlicza się do potencjału osobowego, o którym mowa powyżej.
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załączniki nr 8A i 8B.

7/9

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Niezbędne jest skrócenie terminu składania ofert do 15 dni.
Złożenie ofert przez oferentów w skróconym terminie pozwoli na szybsze rozstrzygnięcie postępowania
przetargowego i zawarcie umów na poszczególne części zamówienia. Ponadto pozwoli to na szybsze
wprowadzenie wykonawców w teren celem rozpoczęcia prac utrzymaniowych mających na względzie
zagwarantowanie drożności koryt prowadzących wody poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód w
szczególności okresie wiosennym i letnim.
Skrócenie terminu umożliwi na prowadzenie właściwej eksploatacji kanałów mających kluczowe znaczenie dla
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej oraz dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców, jak również
poprawi funkcje widokowe cieków i kanałów.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 062-148559

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 26/07/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie zamawiającego – ul.
Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity europejski dokument
zamówienia, dalej jako „JEDZ”. JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli
potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ,
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający żąda w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
— art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 6 do SWZ;
1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem;
1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
1.6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 7 do SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2021
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