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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272277-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
2018/S 120-272277
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Veolia Energia Poznań S.A.
Energetyczna 3
Poznań
61-016
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stefaniak
Tel.: +48 618211408
E-mail: malgorzata.stefaniak@veolia.com
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.energiadlapoznania.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.energiadlapoznania.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Veolia Energia Poznań S.A
Energetyczna 3
Poznań
61-016
Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria parter bud. C
E-mail: vpoz.zamowienia.publiczne@veolia.com
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.energiadlapoznania.pl/zamowienia-publiczne

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Przedsiębiorstwo Prywatne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi związane z Dystrybucją Ciepła
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - Etap I
Numer referencyjny: 004/PP/TZ/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45231100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2xDN80-100 mm, wraz z węzłem cieplnym, dla
budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

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
45231110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2xDN80-100 mm, wraz z węzłem cieplnym, dla
budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:
1. dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano - wykonawczego
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ.
Budowę sieci cieplnej w technologii preizolowanej należy wykonać zgodnie z projektem budowlanowykonawczym, oraz pozostałymi uzgodnieniami:
• Zakup materiałów preizolowanych oraz kompletnego węzła po stronie wykonawcy.
• Wykonawca załatwia formalności związane z odbiorem węzła przez UDT
• Wykonanie prac odtworzeniowych nawierzchni oraz terenów zielonych zgodnie z projektem odtworzenia lub
uzgodnieniami z właścicielem/zarządcą terenu
• Organizacja ruchu na czas budowy zgodna z projektem organizacji ruchu lub uzgodnieniami z właścicielem/
zarządcą terenu wraz z wniesieniem niezbędnych opłat
• Zabezpieczenie poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
• Obsługa geodezyjna
• Wykonanie prób, uruchomień i odbiorów
• Prace demontażowe wskazane przez inwestora lub właściciela/zarządcę terenu
• Prace dodatkowe nie ujęte w projekcie a wskazane przez inwestora lub właściciela/zarządcę terenu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi w tym
hermatyzacja zespołu złącz / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.06.02-00-0019/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą w wysokości 25 000,00
PLN. Szczegóły wadium zostały określone w Części I SIWZ

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
— JEDZ, który należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi w Rozdziale XIII SIWS cz. I
— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów. Powyższe
nie dotyczy Podwykonawców
— W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
— W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt
23 Ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
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oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,
— W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących dokumentów:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
4. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp
6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków
7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
8. 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 Pzp
9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
10. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
11. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp
Pozostałe niezbędne dokumenty wskazujące na brak podstaw do wykluczenia opisane są w Rozdziale XI SIWZ
część I.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
Dla Zadania: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną
co najmniej:
Dla Zadania: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane
W innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na
PLN wartości i danych finansowych podanych
W innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych podanych w walutach obcych.
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W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
W wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i
zawodową - w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał: roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii rur
preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej 500 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 32 (powyższe długości
nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia). Należy przedłożyć dokumenty opisane
w rozdziale XI SIWZ cz. I punkt 7.1
SIWZ opublikowany jest na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3
2. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie
skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.
— Kierownik budowy - Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w
trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu
zawodowego.
Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać
również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu
I kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189)
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci.
— Inżynier budowy-Reprezentujący Wykonawcę na budowie, winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie
2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
lub posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej określone w art.12 ust.1 ustawy Prawo
budowlane, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w
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trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu
zawodowego.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera i kierownika budowy
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zdolności technicznej i zawodowej
znajduje się w Rozdziale XI pkt 7 ppkt 7.1 i 7.2 cz I SIWZ opublikowanej na stronie internetowej wskazanej w
sekcji I.3.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji Umowy znajdują się we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

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: 06/08/2018
Czas lokalny: 12:30

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: 05/10/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3; 61-016 Poznań w Centrum
Szkoleniowo Konferencyjnym parter sala "Klonowa".

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:
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1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art.24 ust.1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1,2,4-8 Pzp.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Dokument JEDZ
a) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ
należy pod rygorem nieważności sporządzić i przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć pod rygorem nieważności formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
b)Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ sporządzony pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać na adres email:
vpoz.zamowienia.publiczne@veolia.com malgorzata.stefaniak@veolia.com
Szczegółowy sposób sporządzenia dokumentu JEDZ został opisany w I części SIWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt
23 Ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp
przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w
Rozdziale XI pkt 7.5 - 7.13 oraz ust. 8-12 SIWZ, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji 1.3. niniejszego
ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w/w dokumenty składa każdy Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji Zamówienia. Z dokumentu tego powinien wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018
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