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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195262-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2017/S 099-195262

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
Tel.:  +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz – w zakresie procedury przetargowej
Tel.:  +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul.
Drewnowskiej 110.
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3321.18.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wraz z przylegającym chodnikiem wzdłuż ul.
Drewnowskiej między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110. Odcinek ma długość
około 500 m i stanowi połączenie dwóch już istniejących dróg rowerowych: przy skrzyżowaniu Drewnowska-
Stolarska oraz przy przejściu dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

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
45111000
45112000
45233120
45233200
45233290

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, ul. Drewnowska między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wraz z przylegającym chodnikiem wzdłuż ul.
Drewnowskiej między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110. Odcinek ma długość
około 500 m i stanowi połączenie dwóch już istniejących dróg rowerowych: przy skrzyżowaniu Drewnowska-
Stolarska oraz przy przejściu dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110.
W wycenie należy bezwzględnie uwzględnić koszty wykonania następujących elementów:
— Zastosowania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o gr. 4cm na całej powierzchni drogi rowerowej
— Zastosowania warstwy wiążącą z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4cm na całej powierzchni drogi rowerowej
– jako warstwę dodatkową
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— Zastąpienia rozróżnienia drogi dla rowerów i chodnika w postaci poziomo ułożonego krawężnika pasem o
szerokości 30cm z kostki granitowej łupanej 7/9cm wraz z obrzeżem
— Zastosowania jako nawierzchni chodników płytek betonowych o wym. 25x25x8cm
— Zastosowania płytek fakturowanych polimerobetonowych (żebrowanych i guzkowanych) dla osób z
dysfunkcją wzroku w obrębie skrzyżowań i przystanków komunikacji miejskiej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy
2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych w dalszej części STWiORB), stanowiących
opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.
równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w
ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe,
patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają
jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć
metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom,
materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla,
iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w
stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i
STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36
miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rekojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień
publicznych. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje w tym zakresie
znajdują się w pkt. 4.3. Tom I SIWZ.

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
1. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ – wysokość wadium – 13.000,00 PLN
2. Termin związania ofertą – 60 dni.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej
oceniono– na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień
ich złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych ):
— wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane,z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego.
— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów.
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
— oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – w tym okresie, budowę lub przebudowę dwóch dróg publicznych i/lub dróg rowerowych na terenie
miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż
500 000,00 PLN brutto.
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania wykonania w/w robót w różnych lokalizacjach, w ramach
różnych zleceń/kontraktów/zamówień.
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia/kontraktu/zamówienia większy zakres
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa
powyżej.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. dysponuje, co najmniej:
— jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej drogowej.
— jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej)
UWAGA:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Dopuszcza się
uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które
posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,
na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
3. W przypadku posiadania przez jedną z osób większej liczby uprawnień, o których mowa powyżej,
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę takiej osoby jako potwierdzającej spełnianie
warunku dla każdego z tych uprawnień.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia
i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach
zamówienia– TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej
zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Formularzem Aktu Umowy – TOM II SIWZ.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3 a Ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Formularzu Aktu umowy –TOM II 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: 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: 29/06/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ul. Piotrkowska 175, pok 308.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5
Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.2.5), III.1.2) i III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria
kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone
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w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie
internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i
wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
3. Oświadczenie, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału–
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (tzw JEDZ). Zamawiający ( na swojej
stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu) przekazuje plik JEDZ w formacie xml,
który po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez wykonawcę, wydrukowany, podpisany i załączony
dooferty.Zasady importowania pliku JEDZ w formacie xml oraz zasady jego uzupełniania oraz forma w
jakiejdokument ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10, oraz w pkt 12.3. – TOM I
–SIWZ.
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, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które
w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.
5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udział w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o
których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 w spraw i rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
7. 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 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Termin realizacji przedmiotu umowy – 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje na temat
terminów i zasad składania odwołań znajdują się w punkcie 23 Tom I SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017
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