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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pomorska 251
Łódź
92-213
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Miazek
Tel.:  +48 426757484
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csk.umed.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.csk.umed.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego oraz transportu
pacjentówdializowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Numer referencyjny: ZP/82/2019

II.1.2) Główny kod CPV
60130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zam.publ@csk.umed.pl
www.csk.umed.pl
http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
www.csk.umed.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy transport sanitarny specjalistyczny (kierowca + ratownik
medyczny lub pielęgniarka systemu + lekarz) – dalej zwana „Karetką S”,
na potrzebyCentralnegoSzpitala Klinicznego UM w Łodzi.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (rodzaj, właściwości i ilości
przewidywanychtransportów)określa załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).
Zamówienie składa się z dwóch pakietów:
Pakiet nr 1
• Lokalizacje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10;
Pakiet nr 2
• Lokalizacje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, ul. Bardowskiego 1 i ul. Pankiewicza 16 (dawniej
ul. Sporna 36/50);

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:
pakiet nr 1 Lokalizacja Zamawiającego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10;
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— lokalizacje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10
— w obrębie Miasta Łodzi i poza

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy transport sanitarny specjalistyczny na
potrzebyCentralnegoSzpitala Klinicznego UM w Łodzi:
— Karetka Wyjazdowa Specjalistyczna (kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu + lekarz) –
dalej zwana „Karetką S”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (rodzaj, właściwości i ilości
przewidywanychprzezZamawiającego transportów) określa załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przyjazdu karetki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba samochodów przeznaczonych do realizacji zleceń standardowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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
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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
1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI zg. z pkt. IX
SIWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT zg. z pkt. XII SIWZ. Sekcja III: Informacje o chara

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet nr 2 Lokalizacje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, ul. Bardowskiego 1 i ul. Pankiewicza 16
(dawniej ul. Sporna 36/50);
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— lokalizacje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, ul. Bardowskiego 1 i ul. Pankiewicza 16 (dawniej
ul. Sporna 36/50),
— w obrębie Miasta Łodzi i poza

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy transport sanitarny specjalistyczny na
potrzebyCentralnegoSzpitala Klinicznego UM w Łodzi:
— Karetka Wyjazdowa Specjalistyczna (kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu + lekarz) –
dalej zwana „Karetką S”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (rodzaj, właściwości i ilości
przewidywanychprzezZamawiającego transportów) określa załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przyjazdu karetki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba samochodów przeznaczonych do realizacji zleceń standardowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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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
1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI zg. z pkt.
IXSIWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT zg. z pkt. XII SIWZ. Sekcja III: Informacje o chara

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:
A.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
zodrębnychprzepisów;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek określony w pkt 2.a), jeżeli wykaże, że posiada wpis lub zaświadczenie o
wpisiedoRejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
B.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale VI pkt 1 SIWZ,
każdyzWykonawców powinien do oferty załączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 doSIWZ,stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziałuwpostępowaniu.
Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonegozgodniez wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KomisjiEuropejskiejwydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Oświadczenie JEDZ winno byćsporządzone wformie
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg instrukcjizamieszczonej wrozdziale
XII SIWZ.
C.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżejoceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożeniaponiższychdokumentów:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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1. Wpis lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczącychzdolnościtechnicznej lub zawodowej (zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ) zamawiający żąda
następującychdokumentów:
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziałuwpostępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniemichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
orazzałączeniemdowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przyczym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzeczktórego usługi byływykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeliz uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów– oświadczeniewykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencjebądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3miesiące przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. –wg Załącznika nr6 do SIWZ.
2. Wykazu środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wrazzinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg Załącznika nr 7 do SIWZ (ilość musi
byćzgodnaz oświadczeniem w Formularzu ofertowym).
3. Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdów
samochodowychjakouprzywilejowanych w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą/prawem o ruchu drogowym z
dnia 20.6.1997 r.(tekstjednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również należytego wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jednej usługi polegającej
na transporcie specjalistycznym pacjentów
(kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu + lekarz) – dalej zwana „Karetką S”, o wartości brutto
nie mniejszej niż:
Pakiet nr 1 100 000,00 zł
Pakiet nr 2 100 000,00 zł
W przypadku składania oferty na dwa pakiety Wykonawca musi wykazać przynajmniej jedną w/w usługę o
wartości 200.000,00 zł. lub dwie w/w usługi o wartości 100.000,00 zł. każda.
Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, należy
podaćwartośćzrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej umowy).
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje / będzie dysponował środkami transportu
odpowiednimi dla transportu będącego przedmiotem zamówienia tj. transporcie specjalistycznym pacjentów
(kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu + lekarz) – dalej zwana „Karetką S”, (wyposażenie
zgodne z obowiązującymi przepisami) w ilości:
Pakiet nr 1 min. 2 samochody „S”



6 / 9

Pakiet nr 2 min. 2 samochody „S”
W przypadku składania oferty na dwa pakiety Wykonawca musi wykazać się sumą w/w środków transportu tj.
min. 4 samochodów „S”.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania możliwości używania pojazdów
samochodowychjakouprzywilejowanych w ruchu drogowym.

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:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określono we wzorach umów, stanowiących
załącznikidoSIWZ.

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: 22/10/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 22/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
CentralnymSzpitaluKlinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – Dział Zamówień
Publicznych,Marketingu iPromocji, pok. 246 Szpitala (parter, budynek A-3), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie Komisji przetargowej



7 / 9

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jestpoprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcymogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
kwiecień 2021

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającegonależyprzedłożyć następujące dokumenty:
— wykaz dot. kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia -
Załączniknr 8 do SIWZ (bez podawania imion i nazwisk).
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie możliwości określonej w art. 24aa ustawy Pzp.
3. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY zg. z pkt. VII SIWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
b. Oświadczenia 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;
c. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
d. 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.
5. Na całość zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 PLN – zgodnie z
art. 45 ustawy Pzp.
W przypadku składania oferty na dany pakiet: Pakiet nr 1 – 8.500,00 zł. Pakiet nr 2 – 7.500,00 zł.
6. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonaniaumowy.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z art.
150 ust. 2Ustawy.Dodatkowe informacje w SIWZ – rozdział XVII.
7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
zupływemterminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty określony jest w SIWZ.
9. Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się
wSIWZudostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.csk.umed.pl.
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

www.csk.umed.pl
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochroniedanych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w przypadku
zbieraniadanychosobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniemoudzielenie zamówienia publicznego:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający wymieniony w pkt. I SIWZ.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 92-213
Łódź,ul.Pomorska 251, pok. 328, POLSKA, e-mail: inspektor.odo@csk.umed.pl  , tel. +48 426757622.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem
oudzieleniezamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazwą:Świadczenieusług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego oraz transportu
pacjentówdializowanych dlaCentralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Sprawa nr
ZP/82/2019.(...) cd. klauzulidostępny w SIWZ.
11. Zamawiający dokonuje skrócenia terminu składania ofert zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2) jeżeli
zachodzipilnapotrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania odwołań znajdują się w rozdziale VI ustawy
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
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:inspektor.odo@csk.umed.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019

www.uzp.gov.pl

