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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448291-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
2018/S 198-448291

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Faryna
Tel.:  +48 483620876/+48 483620283
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.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.bip.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za wyjątkiem JEDZ, który musi zostać
złożony w formie elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w
Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 189
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Faryna
E-mail: e.faryna@umradom.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
http://www.bip.radom.pl
mailto:e.faryna@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania
dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"
Numer referencyjny: BZP.271.1.638.2018.EF

II.1.2) Główny kod CPV
72212516

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu
oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia".
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1) dostarczyć, rozbudować i wdrożyć oprogramowanie oraz udzielić licencji na dostarczone oprogramowanie.
W ramach realizacji tego zadania Zamawiający rozumie wszelką instalację oraz konfigurację Środowiska
Przetwarzania Danych (serwerów z systemem operacyjnym, macierzy, systemu backup) pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Zamawiającego (pomiędzy Urzędem Miejskim w Radomiu a placówkami oświatowymi) i
systemu informatycznego - część dot. Wydziałów UM.
2) świadczyć usługi gwarancyjne do dnia 25.5.2022 r.,
3) utrzymać i na bieżąco aktualizować oprogramowanie do dnia 25.5.2022 r.,
4) przeprowadzić szkolenia w ramach prawa opcji (w sytuacji gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji).
Szczegół. opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 864 905.18 PLN

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
72220000
72210000
80500000
72611000
72250000
48000000
48610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu
oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia".
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
— dostarczyć, rozbudować i wdrożyć oprogramowanie oraz udzielić licencji na dostarczone oprogramowanie,
składające się z następujących modułów:
1. System planowania i realizacji budżetu wraz z arkuszem organizacyjnym
2. System finansowo-księgowy
3. System obsługi centralnego VATu
4. System do rozliczania wynagrodzeń w tym art. 30a. Karty Nauczyciela
5. System rozliczania dotacji i subwencji oświatowych
6. System do rozliczania dotacji podręcznikowej
7. Hurtownia danych oświatowych
8. Platforma integracyjna
9. System uczniowski
10. System rekrutacji do przedszkoli i szkół
11. System rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu
12. System do prowadzenia gospodarki magazynowej
13. System do inwentaryzacji majątku placówek oświatowych
14. System do analizy wyników egzaminów zewnętrznych
15. System Ankiet i Statystyk
16. System biblioteczny
W ramach realizacji tego zadania Zamawiający rozumie wszelką instalację oraz konfigurację Środowiska
Przetwarzania Danych (serwerów z systemem operacyjnym, macierzy, systemu backup) pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Zamawiającego (pomiędzy Urzędem Miejskim w Radomiu a placówkami oświatowymi) i
systemu informatycznego - część dotycząca Wydziałów Urzędu Miasta.
— świadczyć usługi gwarancyjne do dnia 25.5.2022 r.,
— utrzymać i na bieżąco aktualizować oprogramowanie do dnia 25.5.2022 r.,
— przeprowadzić szkolenia w ramach prawa opcji (w sytuacji gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe informacje:
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych
00/100),
2) Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezp. należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. Wysokość zabezpieczenia
należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny ofertowej stanowiącej max. nominalną wartość
zobowiązania.
Szczegół. wymagania dla wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone
zostały w pkt. XVI i XXVIII SIWZ.
3) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4) Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
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5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej
w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp -
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
Które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane (...).
6) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 7 osób. Szczegóły określone zostały w pkt. III SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 3 864 905.18 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/05/2022
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: tak
Opis opcji:
W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wszystkich bądź wybranych
(wynikających z załącznika nr 8 do Umowy) szkoleń dla pracowników obsługujących dane aplikacje w terminie
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie realizację szkoleń nie później
niż w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane szkolenia. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu
dostarczenia, rozbudowy, wdrożenia i uzyskania licencji. Powierzenie realizacji tej części zamówienia jest
wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić realizację
wszystkich lub wybranych szkoleń.

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

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 określa w/w warunku.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje
należycie):
a) co najmniej 2 zamówienia polegające na stworzeniu i dostawie oprogramowania dziedzinowego
odpowiadającego przedmiotowi zamówienia wraz z dostawą i wdrożeniem zintegrowanego systemu
informatycznego w gminie pow. 200 000 mieszkańców o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto każde.
b) co najmniej 1 zamówienie polegające na stworzeniu i dostawie aplikacji przedszkolnej - elektronicznego
systemu ewidencji i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu wraz z instalacją i konfiguracją czytników kart
zbliżeniowych oraz dostawą kart zbliżeniowych w gminie powyżej 200 000 mieszkańców o wartości co najmniej
300 000,00 PLN brutto.
c) co najmniej 1 zamówienie polegające na świadczeniu usługi asysty technicznej Systemu Informatycznego,
realizowane w okresie co najmniej 12 miesięcy obejmujące system informatyczny dla placówek oświatowych
dla co najmniej 90 jednostek podległych o wartości 100 000,00 PLN brutto.
1.2 dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie
niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
W wykonaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyły, co najmniej następujące osoby:
a) Kierownik projektu – min. 1 osoba, która w ostatnich 5 latach brała udział w min. 2 w projektach w zakresie
odpowiadającym OPZ, o łącznej kwocie min. 5 000 000,00 PLN brutto;
b) Analityk projektu - min. 1 osoba, która w ostatnich 5 latach brała udział w min. 2 projektach w zakresie
odpowiadającym OPZ, o łącznej kwocie min. 4 000 000,00 PLN brutto;
c) Product managerem - min. 1 osoba, która w ostatnich 5 latach brała udział w min. 2 projektach w zakresie
odpowiadającym OPZ, o łącznej kwocie min. 4 000 000,00 PLN brutto;
d) Programista - min. 1 osoba, która w ostatnich 5 latach brała udział w min. 2 projektach w zakresie
odpowiadającym OPZ.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektronicznej - aktualnego
nadzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ
ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia. Szczegóły dotyczące przedłożenia JEDZ drogą elektroniczną zostały zawarte w pkt.
XII SIWZ oraz załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający 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 oświadczeń lub dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, tj.:
— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie (w odniesieniu do warunku opisanego w pkt.1.1),
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (w odniesieniu do warunku opisanego w pkt. 1.2).
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Szczegół. opis kryteriów kwalifikacji znajduje się w pkt. IX.2.3 oraz XIV.2 SIWZ.

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:
Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy w n/w przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości min. wynagrodzenia za pracę albo wysokości min. stawki godzinowej, ustalonych na
podst. przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o min. wynagrodz. za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społ. lub ubezp. zdrowotnemu lub wys. stawki składki na ubezp.
społ. lub zdrowotne,
4) (dotyczy pkt. 1, 2, 3) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zam. przez Wykonawcę.
5) Zmiany określone w pkt. 1, 2 i 3 nastąpią w formie aneksu do umowy. Podpisany aneks będzie podstawą
wystawienia faktury ze zmienioną kwotą wynagrodzenia.
Szczegóły dotyczące zmian do umowy zostały określone w par. 16 wzoru umowy.

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

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: 21/11/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 09:30
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Miejsce:
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30,
pok.nr 190, 26-610 Radom, POLSKA.

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:
A. Z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawców, których dot. przesłanki wykluczenia określone w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
1) W celu wstępnego potw. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektronicznej - aktualnego na dzień składania ofert
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej JEDZ).
JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i być opatrzony kwalifik. podpisem elektr. osoby
uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinno
zostać przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły dot. przedłożenia JEDZ drogą elektr. zostały zawarte w pkt. XII SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, elektr. JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potw. spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie war. udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podst. art. 25a ust. 5 pkt. 1) i 36b Ustawy Pzp,
zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o których mowa w pkt. XII.1 SIWZ, dot. tych podmiotów (podwykonawców)
i przez nich wypełnionych.
4) Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia war. udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych
podmiotów, zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o których mowa w pkt. XII.1 SIWZ, dot. tych podmiotów i w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeg. przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zobow. musi wskazywać w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dot. doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Szczegół. zawarte są
w pkt. XIV.3 SIWZ
B.W celu potw. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał
złożenia ośw. i dok. wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126).
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C.Inne dokumenty
1) Ośw. o przynależ. lub braku przynależ. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp.
2) Pełnomoc. w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
3) W przyp. podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomoc., o którym mowa w art. 23
ust. 2 ustawy Pzp.
4) W przyp. pełnomocnictwa do złożenia JEDZ, Zamawiający dopuszcza przesłanie pełnomocnictwa w postaci
dokumentu elektr. podpisanego kwalifik. podpisem elektr. Pełnomoc. należy przesłać Zamawiającemu wraz z
form. JEDZ.
5) Potw. wpłaty wadium.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w pkt. B
Zamawiający wymaga dok. o których mowa w § 7 i § 8 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodz.
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://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 wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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 innych niż wyżej określone 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S198
13/10/2018
448291-2018-PL

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

13/10/2018 S198
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 9

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018


