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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415826-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2018/S 184-415826
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ciechańska – Dział Zamówień Publicznych, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5,
02-093 Warszawa
Tel.: +48 225532565
E-mail: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl
Faks: +48 225532597
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.fuw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.fuw.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.fuw.edu.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie „Techmatstrateg”
Numer referencyjny: WF-37-17/18

II.1.2)

Główny kod CPV
38540000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie
„Techmatstrateg”

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:
Dostawa kriostatu (1 szt.) z wyposażeniem
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kriostatu (1 szt.) z wyposażeniem, stanowiącego element systemu do
pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z
symulatorem promieniowania słonecznego/Solar Symulator Model SS100AAA with AM 1,5G

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany okres gwarancji przedmiotu zamówienia / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne
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technologie materiałowe” – Techmatstrateg. Tytuł projektu: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa
słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora”
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa laboratoryjnego systemowego multimetru cyfrowego (2 szt.)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38341300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego systemowego multimetru cyfrowego (2 szt.),
stanowiącego element systemu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych
ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego//Solar Symulator Model SS100AAA
with AM 1,5G

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany okres gwarancji przedmiotu zamówienia / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne
technologie materiałowe” – Techmatstrateg. Tytuł projektu: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa
słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora”

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa układu pompy turbomolekularnej
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42122450

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu pompy turbomolekularnej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany okres gwarancji przedmiotu zamówienia / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne
technologie materiałowe” – Techmatstrateg. Tytuł projektu: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa
słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora”

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa laboratoryjnego systemowego źródła mierzącego o mocy wyjściowej 100 W (1 szt.)
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38341300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego systemowego źródła mierzącego o mocy wyjściowej
100 W (1 szt.), stanowiącego element systemu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i
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organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego/Solar Symulator Model
SS100AAA with AM 1,5G
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany okres gwarancji przedmiotu zamówienia / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne
technologie materiałowe" – Techmatstrateg. Tytuł projektu: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa
słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora”

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa laboratoryjnego systemowego źródła mierzącego o mocy wyjściowej 20 W (1 szt.)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38341300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego systemowego źródła mierzącego o mocy wyjściowej
20 W (1 szt.), stanowiącego element systemu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i
organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego/Solar Symulator Model
SS100AAA with AM 1,5G

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowany okres gwarancji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne
technologie materiałowe” – Techmatstrateg. Tytuł projektu: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa
słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora”

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:
1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ)
— opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia lub karty katalogowe, potwierdzające iż oferowany
przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami. W
ofercie konieczne jest podanie nazwy firmy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz oznaczeń
identyfikacyjnych;
— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika z dokumentów
rejestracyjnych),
— dowód wniesienia wadium
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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;
3) 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
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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;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących
każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w:
1) ust. 3 pkt. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) ust. 3 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w paragrafie III.1.1. ust. 4
niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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
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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: 25/10/2018
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: 24/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteur 5, 02-093 Warszawa
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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:
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) Zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego).
2) Zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy.
3) W przypadku wycofania z produkcji sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Zamawiający może
zaakceptować sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają
uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
4) W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3), Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
terminu realizacji zamówienia. Strony ustalą termin dostarczenia sprzętu o równoważnych lub lepszych
parametrach.
5) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej
waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili
powstania obowiązku podatkowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca jest
zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, złożyć pisemny wniosek
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w którym wykaże bezpośredni wpływ zmian, wymienionych w ppkt. b-c na koszt wykonania zamówienia, a
Kupujący uzna ten wniosek za zasadny.
6) Poza przypadkami wymienionymi w pkt. 1-5 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w
sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, za wyjątkiem
opisu technicznego oferowanego sprzętu i kart katalogowych, które mogą być złożone języku angielskim.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2018
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