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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192636-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2019/S 080-192636

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
NIP 774-23-69-968
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Płock
09-402
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Malicka-Straus
Tel.:  +48 243644235
E-mail: jmalicka@wodociagi.pl 
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.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.wodociagi.pl/web/kategoria/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
774-23-69-968
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Płock
09-402
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Malicka-Straus
Tel.:  +48 243644235
E-mail: jmalicka@wodociagi.pl 
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/inne-sprawy-urzedowe/zamowienia-publiczne
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku
Numer referencyjny: JRP/FS/4/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” stanowi jedną z
dwóch części inwestycji, którą jest przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych na terenie miasta
Płocka zaplanowanej na lata 2019-2021. Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
i robót budowlanych - formuła „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Postępowanie
jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. o wartości szacunkowej powyżej
5 548 000,00 EUR z zastrzeżeniem informacji zawartych w zdaniu pierwszym. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych w oparciu o art. 134 ust. 6 pkt.
1), 2) i 3) ustawy z Pzp - określone w pkt. 5 SIWZ Dział I.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45231300
45100000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Płock

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy w technologiach bezwykopowych: kolektora sanitarnego A o długości
2 626,60 m i wymiarach od DN300 mm do B/H = 800/1 400 mm, kolektora sanitarnego B o długości 1 877,90

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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m i średnicach od DN 300 mm do DN 600 mm, kolektora sanitarnego G1 o długości 3 244,50 m o średnicach
od DN200 mm do DN600 mm wraz z modernizacją istniejących studni/komór kanalizacyjnych w ilości 182
szt. (razem z włączeniami odgałęzień bocznych). W ramach robót należy ponadto przywrócić teren do stanu
pierwotnego (sprzed rozpoczęcia Kontraktu). Odtworzenie terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie
z: Zarządzeniem nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.6.2011 roku w sprawie: Wprowadzenia
Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych,
wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp., Zarządzeniem nr
1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4.7.2012 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania prac
związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.
Prace należy prowadzić w sposób zapewniający minimalizację uciążliwości w ruchu drogowym w trakcie
realizacji Robót. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod
tradycyjnych w punktowym wykopie otwartym zawarte są w STWiORB. Wykonawca (dla każdego kolektora
odrębnie) wytypuje w porozumieniu z Zamawiającym jeden odcinek rozliczeniowy, który będzie realizował jako
pierwszy metodą bezwykopową.
Kryteria wyboru oferty: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt.
Kryterium Gwarancja obejmuje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego
(warunek konieczny) – 36 m-cy, najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez
zamawiającego - 120 m-cy, i liczy się w pełnych miesiącach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z
największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem
wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru: P=Cx60%+Gx40%, gdzie: C – liczba punktów
przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Gwarancja”, P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. Wzory przyznania punktów określono w
pkt 14 SIWZ Dział I. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów: o których mowa w pkt 7.1. lit. a) SIWZ Dział I - składa informację z odpowiedniego rejestru albo
w przypadku braku takiego dokumentu, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny w 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
ustawa Pzp; o których mowa w pkt 7.1. lit. b) SIWZ Dział I składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - pozostałe informacje pkt. 7.5 - 7.7 SIWZ Dział I.

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
Okres w miesiącach: 19
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-036/17 - Zamawiający otrzymał na niniejsze postępowanie dofinansowanie ze środków UE
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, dla
którego Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w III konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko I Osi Priorytetowej 2014-2020 dla Działania 2.3.

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 warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonał, co najmniej: a) 1 robotę budowlaną polegającą na bezwykopowej renowacji kanalizacji
ogólnospławnej lub sanitarnej, metodą CIPP, o sumarycznej długości odcinków nie krótszej niż 3 km, b) 1
robotę budowlaną polegającą na bezwykopowej renowacji kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej - kolektora
przełazowego o przekroju niekołowym, metodą CIPP o sumarycznej długości odcinków nie krótszej niż 0,5
km - o łącznej wartości zadań z a) i b) minimum 5 000 000 PLN netto; c) 1 robotę budowlaną polegającą
na bezwykopowej renowacji kolektora sanitarnego lub ogólnospławnego z zastosowaniem wykładziny z

płytek bazaltowych, o łącznej powierzchni tego materiału nie mniejszej niż 300 m2 i wartości zadania 300
000 PLN netto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że: warunek określony w pkt a) i b) Wykonawcy (Partnerzy) mogą spełniać łącznie, warunek określony w pkt
c) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców (Partnerów), warunek w zakresie osób skierowanych do
realizacji zamówienia mogą spełniać łącznie. Wykonawca winien potwierdzić spełnianie wszystkich powyższych
warunków. Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej
niż jednego z powyższych warunków. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
- co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant sanitarny; Niniejsza osoba winna posiadać: a) uprawnienia
budowlane do projektowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania
odpowiednich uprawnień budowlanych) – doświadczenie to powinno obejmować wykonanie w tym czasie
minimum 1 projektu obejmującego renowację w technologii bezwykopowej CIPP sieci kanalizacyjnej dla
przekroju kołowego min. 800 mm lub przekroju niekołowego o wysokości min. 1 000 mm o długości co
najmniej 3 km; - co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy. Niniejsza osoba winna posiadać: a)
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), b)
co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na bezwykopowej
renowacji sieci kanalizacyjnej metodą CIPP, o wartości zadania minimum 5 000 000 PLN netto, przy czym
doświadczenie przy pełnieniu wskazanej funkcji na tej robocie musi obejmować minimum 80 % zakresu
rzeczowego zadania lub okres co najmniej 12-miesięczny; - co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika
Robót. Niniejsza osoba winna posiadać: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, cd. pkt. jest w Sekcji III.1.3) Minimalny poziom ...
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
cd. z Sekcji III.1.3) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia), b) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, tj. w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej metodą CIPP. Ww warunek będzie spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży dokumenty wskazujące na posiadanie doświadczenia. Dokumenty wymienione w pkt. 7.2
SIWZ Dział I.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 %
ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą przyjąć formę prawną:
konsorcjum lub spółki cywilnej. Powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu
oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do
oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo składane jest
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ (Projekt umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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

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: 27/05/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Płocku: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402
Płock, pokój nr 105 (sala konferencyjna), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Skład Komisji Przetargowej: Agata Buczek, Marcin Chyczewski, Artur Zieliński, Adrian Rozwora, Aneta
Waćkowska, Justyna Malicka-Straus. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

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:
Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ Dział I oraz
spełnienie warunku udziału w pkt. 6.2. SIWZ Dział I muszą być: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp; oświadczenie 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
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; oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wzór - załącznik nr 4 do IDW). Oświadczenie wykonawca winien złożyć w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
Oferta musi być złożona w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności, w
języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty Wykonawcy składają: oświadczenie
Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”). Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca
ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji „alfa” części IV JEDZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 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. Odwołanie wobec czynności określonych w art. 182 ust. 3 pkt. 1) ustawy
Pzp 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. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

