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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369303-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Cybinka: Urządzenia do nadzoru wideo
2021/S 139-369303
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka w Cybince
Krajowy numer identyfikacyjny: 970039927
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 43
Miejscowość: Cybinka
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 69-108
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Taryma
E-mail: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl
Tel.: +48 683911307
Faks: +48 683911477
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż zestawu urządzeń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu do obserwacji naziemnej
obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka
Numer referencyjny: SAZ.270.24.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia jednego punktu obserwacyjnego (dostrzegalnia
Sarnowo) oraz punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Cybinka w specjalistyczne
urządzenia, przeznaczone do obserwacji obszarów leśnych i lokalizacji pożarów lasu (wczesnego wykrywania
pożarów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 140 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
32333200 Kamery wideo
32421000 Okablowanie sieciowe
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
30230000 Sprzęt związany z komputerami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Cybinka.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie projektu technicznego obejmującego m.in. projektowane rozwiązania techniczne oraz
materiałowe, rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji, bilans energetyczny
zainstalowanych urządzeń.
2. Dostawę i montaż jednej kamery z głowicą obrotową do obserwacji terenów leśnych wraz z niezbędnym
wyposażeniem punktu obserwacyjnego (dostrzegalnia Sarnowo).
3. Dostawę i montaż kompletnego zestawu fotowoltaicznego w punkcie obserwacyjnym (dostrzegalnia
Sarnowo).
4. Wyposażenie PAD (punktu alarmowo-dyspozycyjnego) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru
obrazu, zautomatyzowanego wykrywania pożaru (detekcji dymu) oraz sterowania kamerą.
5. Dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych urządzeń,
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiającego.
6. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej.
7. Przeszkolenie pracowników obsługujących system do przeciwpożarowej obserwacji obszarów leśnych i
wczesnego wykrywania pożarów w Nadleśnictwie Cybinka będący przedmiotem zamówienia.
8. Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji zgodnie ze złożona ofertą, począwszy od
daty odbioru całości zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (min. 36 miesięcy, maks. 60 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

21/07/2021
S139
https://ted.europa.eu/TED

2/8

Dz.U./S S139
21/07/2021
369303-2021-PL

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.01.00-00-0007/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

3/8

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 szczególnych wymagań dotyczących zdolności do występowania Wykonawcy w
obrocie gospodarczym, oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–10 Pzp. Na podstawie:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie
warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Treść JEDZ określona została w załączniku nr 3 do SWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca
sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
W JEDZ należy podać informacje określone w pkt. 9.1.a SWZ;
2) oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 9.1. ppkt. f-k SWZ

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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a) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt.
środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w części IV
lit. B (pkt 6) JEDZ;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem,
Dokumenty o których mowa w pkt. b Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 50 000,00 PLN
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie doświadczenia – informacje nt. dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku
będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz
od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) dostawie i montażu wyposażenia min. jednego punktu obserwacyjnego oraz punktu alarmowodyspozycyjnego (PAD) w urządzenia, przeznaczone do obserwacji obszarów leśnych i lokalizacji pożarów
lasu (wczesnego wykrywania pożarów) na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto, które podać należy w
części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;
b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikatu w zakresie projektowania systemów
solarnych wystawionego przez Urząd Dozoru Technicznego lub odpowiadającymi im uprawieniami wydanymi
na podstawie przepisów zagranicznych lub wcześniej obowiązujących przepisów., (2) osób posiadających
uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych – uprawnienia SEP typu D i E., które podać należy w części IV
lit. C (pkt 2) JEDZ;
b) wykaz wykonanych dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (wzór wykazu
wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wspólnie z innymi
wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą dostaw w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – w których wykonaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
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wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 lat;
c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dokumenty o których mowa w pkt. b i c Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 Pzp.
Pozostałe informacje nie umieszczone w ogłoszeniu z uwagi na brak miejsca można znaleźć w treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy) co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu wyposażenia punktu obserwacyjnego
oraz punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD) w urządzenia, przeznaczone do obserwacji obszarów leśnych
i lokalizacji pożarów lasu (wczesnego wykrywania pożarów) na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto
każdy;
b) w zakresie potencjału technicznego:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. potencjału technicznego;
c) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikatu w zakresie
projektowania systemów solarnych wystawionego przez Urząd Dozoru Technicznego, lub odpowiadającymi im
uprawieniami wydanymi na podstawie przepisów zagranicznych lub wcześniej obowiązujących przepisów,
— co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych – uprawnienia SEP
typu D i E.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. Umowa
zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we
wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

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
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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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 10:00
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Informacje dotyczące wadium.
— Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą,
— Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto,
— Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
— Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30 % wysokości
zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji,
— Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem Umowy na rachunek bankowy
Zamawiającego o numerze: 37 8371 1022 5500 2479 2000 0010 tytułem: „na Zabezpieczenie należytego
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wykonania umowy na Dostawę i montaż zestawu urządzeń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu do
obserwacji naziemnej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka”
2, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale
3. Pozostałe zapisy dotyczące postępowania, które nie zostały zamieszczone w ogłoszeniu z powodu braku
wystarczającej ilości znaków znajdują się w SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX Pzp tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane
zostało w przepisach art. 506–578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579–590 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4 i 19.5 SWZ 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.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041 z późn. zm.).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021
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