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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422431-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi energetyczne i podobne
2019/S 173-422431

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
Poznań
61-623
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Adamska
Tel.:  +48 6477200
E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
Faks:  +41 8201709
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdm.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-powyzej-30-tys
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/Default.aspx
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zarządzanie drogami

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie sieci i elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg
Miejskich w Poznaniu
Numer referencyjny: DZ.UI.341.92.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
https://zdm.poznan.pl
https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-powyzej-30-tys
https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx
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71314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu sieci i elementów oświetlenia drogowego
znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne;
CPV 71314100-3 - Usługi elektryczne;
CPV 50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne.

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:
Zadanie 1 – konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu
Dróg Miejskich w Poznaniu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71314100
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących
się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w tym:
— Utrzymanie powierzonego majątku w należytym stanie technicznym w zakresie elektrycznym, świetlnym i
estetycznym.
— Prowadzenie paszportyzacji, dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej obiektów
oświetleniowych (w oparciu o mapy geodezyjne przekazywane przez innych wykonawców po realizacji
inwestycji).
— Dopuszczanie do prac przy budowie, modernizacji lub naprawie oświetlenia firm zewnętrznych działających
na zlecenie ZDM.
— Udział w odbiorach końcowych, zanikających prac budowanego nowego oświetlenia i modernizowanego
oświetlenia drogowego.
— Udział w odbiorach pogwarancyjnych.
— Prowadzenie eksploatacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z
2012 r., poz. 1059 ze zm), Polskimi Normami oraz odrębnymi przepisami.
— Dokumentowanie i usuwanie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub zdarzeń losowych
(wypadki drogowe, wichury) polegających na wykonaniu dokumentacji fotograficznej, natychmiastowym
usunięciu przeszkód, zdemontowaniu zniszczonych urządzeń oraz ich usunięciu w terminie do 6 godzin od
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momentu powzięcia informacji o zdarzeniu, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed możliwością porażenia
prądem elektrycznym oraz zapewnieniu ciągłości przerwanego obwodu elektrycznego.
— Zapewnienie stałej zdolności Wykonawcy do usuwania stanów awaryjnych i zapewnienie kontaktu
telefonicznego w ciągu całej doby.
— Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na drogach (w trakcie wykonywanych czynności), a w razie potrzeby
opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania wg tego projektu w sposób
minimalizujący utrudnienia w ruchu.
W zakresie elektrycznym:
— Utrzymanie pełnej sprawności kabli zasilających i kabli obwodowych oświetlenia drogowego.
— Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń sterujących tj. rozdzielni oświetleniowych, zegarów sterujących,
wybieraków faz, styczników i obwodów sterujących.
— Wykonywanie obowiązujących pomiarów wynikających z przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
— Dokonywanie przeglądów i konserwacji połączeń elektrycznych w szafkach, wnękach słupowych i oprawach.
— Wymiana zabezpieczeń, naprawa opraw oświetleniowych polegająca na wymianie układów stabilizacyjnych i
zapłonowych oraz kloszy.
W zakresie świetlnym:
— Wymiana źródeł światła z utylizacją.
— Mycie kloszy oraz wymiana uszkodzonych kloszy.
— Czyszczenie odbłyśników.
— Sprawdzenie i ew. korekta pozycji odbłyśników lub źródeł.
W zakresie estetycznym:
— Malowanie słupów, wysięgników, zamknięć wnęk słupowych farbami olejnymi antykorozyjnymi w kolorze RAL
7043 (traffic Grey B) dla słupów stalowych (specjalnymi farbami do ocynku w przypadku słupów ocynkowanych)
oraz w kolorze czarnym (RAL 9005) dla słupów stylizowanych, z gwarancją antykorozyjną na 3 lata.
— Prostowanie pochylonych słupów na bieżąco.
— Prostowanie skrzywionych lub okręconych wysięgników i opraw na bieżąco.
— Uzupełnianie brakujących zamknięć wnęk słupowych na bieżąco.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub
wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „Prace pod napięciem
przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba pracowników „młodocianych” / Waga: 6
Cena - Waga: 74

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium dla części I zamówienia wynosi 20 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2 - wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym ZDM,
uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich oraz zdarzeń komunikacyjnych i innych zdarzeń.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71314100
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie elementów oświetlenia drogowego znajdujących
się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich
oraz zdarzeń komunikacyjnych i innych, w tym:
— Wymiana słupa oświetlenia drogowego łącznie z tabliczką bezpiecznikową;
— Wymiana słupa ozdobnego (słupy pobierane z magazynu ZDM, Poznań, ul. Energetyczna);
— Wymiana klosza w oprawie typu kinkiet;
— Wymiana szyby w naświetlaczu;
— Prostowanie słupa;
— Wymiana fundamentu słupa;
— Wymiana uszkodzonego wysięgnika;
— Wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia drogowego z montażem nowego źródła światła;
— Wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia drogowego z montażem nowego źródła światła (oprawy bez
źródła światła pobierane z magazynu ZDM, Poznań, ul. Energetyczna);
— Wymiana uszkodzonej obudowy szafki oświetleniowej, na spełniającą następujące wymagania:
O szczelność co najmniej IP44;
O II klasa ochronności;
O szafa dwudzielna – część I (pomiarowa) otwierana przez każde z zamknięć, część II (zabezpieczenia
obwodowe) otwierana tylko przez jedno zamknięcie.
— Prowadzenie prac zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr
89, poz. 625 ze zm.), polskimi normami oraz odrębnymi przepisami,
— Przygotowanie w formie elektronicznej: dokumentacji fotograficznej dokonanej naprawy, protokołu z naprawy
łącznie z wynikami pomiarów i określeniem typu naprawianych elementów, powiadomienie o dokonaniu
naprawy i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu,
— Materiały i sprzęt niezbędne do realizacji umowy Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na własny koszt
oraz uzyska wszystkie wymagane zezwolenia i dopuszczenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „Prace pod napięciem
przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV” / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba pracownikow „młodocianych” / Waga: 6
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium dla części II zamówienia wynosi 10 000,00 PLN.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Dla części I:
a) posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego tj.:
— wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują), w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każda oraz obejmujące minimum 8
000 punktów świetlnych każda, polegające na utrzymaniu urządzeń oświetlenia drogowego dróg publicznych
(drogi publiczne w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych tj.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2068).
b) dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej:
— 3 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003 r. nr 89
poz. 828 ze zmianami) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia
ulicznego, w tym również jednej osoby na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
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montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
— 2 osobami przeszkolonymi w zakresie obsługi serwisowej elementów systemu Telemanagement,
sterowników LisUni, reduktorów firmy Rabbit oraz Bezpol.
c) dysponowania potencjałem technicznym wskazanym poniżej:
— 1 podnośnikiem koszowym o minimalnym wysięgu 12 metrów,
— 1 samochodem dostawczym o masie do 3,5 tony,
— 1 urządzeniem do lokalizacji uszkodzenia kabli w ziemi.
Dla części II:
a) posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego tj.:
— wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują), w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda, polegające na utrzymaniu
urządzeń oświetlenia drogowego dróg publicznych (drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 roku
o drogach publicznych – t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 2068).
b) dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej:
— 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2003 r. nr 89
poz. 828 ze zmianami) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym dla urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia
ulicznego, w tym również jednej osoby na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
c) dysponowania potencjałem technicznym wskazanym poniżej:
— 1 podnośnikiem koszowym o minimalnym wysięgu 12 metrów
— 1 samochodem dostawczym o masie do 3,5 tony.

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:
Zgodnie z wzorami umów stanowiącymi załączniki nr 1.2 i 2.2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 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: 10/10/2019
Czas lokalny: 08:00

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: 08/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Sala Konferencyjna Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, POLSKA.

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:
Sierpień 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
2. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
c) zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
e) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy
Pzp,
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
h) wykazu usług określonych w sekcji III.1.3 ogłoszenia,
i) wykaz osób określonych w sekcji III.1.3 ogłoszenia,
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j) wykaz urządzeń technicznych określonych w sekcji III.1.3 ogłoszenia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
— o których mowa w pkt 10.4. lit. od a) do c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
— o którym mowa w pkt 10.4. lit. d) SIWZ 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.
Uwaga: Z przyczyn technicznych ww. informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów mają charakter
poglądowy. Szczegółowe informacje na ten temat zostały określone w SIWZ.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz
poczty elektronicznej.
5. Wykonawca składa wraz z ofertą:
Dla cz.1 i 2:
1) formularz ofertowy
2) oświadczenie JEDZ
3) zobowiązanie do udostępniania zasobów (jeżeli dotyczy)
4) tabelę kosztów
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z
pkt 21.2. SIWZ.
7. W przypadku podpisania oferty i/lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:



Dz.U./S S173
09/09/2019
422431-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9

09/09/2019 S173
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 9

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2019


