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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44198-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szydłowiec: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 020-044198
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szydłowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: PL NIP 7991913158
Adres pocztowy: Rynek Wielki 1
Miejscowość: Szydłowiec
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Nowocień
E-mail: przetargi@szydlowiec.pl
Tel.: +48 486178635
Faks: +48 486170510
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szydlowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szydlowiec.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.szydlowiec.pl/11/Zamowienia_publiczne/
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 następujący adres:
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Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: PL NIP 7991913158
Adres pocztowy: Rynek Wielki 1
Miejscowość: Szydłowiec
Kod pocztowy: 26-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Nowocień
Tel.: +48 486178635
E-mail: przetargi@szydlowiec.pl
Faks: +48 486170510
Kod NUTS: PL921 Radomski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szydlowiec.pl
Adres profilu nabywcy: https://epuap.gov.pl/wps/portal
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:
Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń
grzewczych na terenie gminy Szydłowiec”
Numer referencyjny: FSiSR.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych i pomp ciepła w ramach realizacji zadania pn. Montaż pomp
ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych
na terenie gminy Szydłowiec” w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i
pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przedmiotem zamówienia jest również montaż
infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
– energii słońca. Zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż: pomp ciepła 11 sztuk, paneli fotowoltaicznych
30 sztuk, kolektorów słonecznych 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program
funkcjonalno-użytkowy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
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45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Szydłowiec, województwo mazowieckie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych, instalacji solarnych i pomp ciepła w ramach realizacji zadania pn. Montaż pomp ciepła,
instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na
terenie gminy Szydłowiec” w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień
i pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przedmiotem projektu jest również montaż
infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
– energii słońca. Moc układów fotowoltaicznych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na
energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci
– typ instalacji on grid. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać ją będą na własne potrzeby (jednoczesna
produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji będzie wprowadzana
do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Zakres zamówienia obejmuje zakup i montaż:
1. pomp ciepła 11 sztuk;
2. paneli fotowoltaicznych 30 sztuk;
3. kolektorów słonecznych 5 sztuk.
Szczegółowy opis wymagań zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określa program
funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli gdziekolwiek w PFU użyto nazwy marek (firm),
wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to
traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie
wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych
i technologii o parametrach nie gorszych niż wskazane w PFU. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagania dotyczące prac – wszelkie prace winny
być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi
i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zaleceniami Inspektora nadzoru i zamawiającego oraz zgodnie
z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi SWZ a także jej pozostałymi załącznikami; szczegółowe
warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: w przypadku korzystania z podwykonawców, koordynowanie prac
podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, wykonanie prac z uwzględnieniem wszystkich
warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, doprowadzenie do należytego
stanu i porządku miejsca prowadzenia prac naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem prac
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wyrządzonym osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ceny
zawartej w ofercie zobowiązuje się do:
— zorganizowania zaplecza prac instalacyjnych i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych,
— utrzymania porządku w miejscu wykonywania instalacji w czasie realizacji inwestycji,
— zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla mieszkańców posesji, w której realizowana
jest instalacja,
— stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia
hałasu,
— ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu szczegółowego
realizacji zadania zwanego dalej „Harmonogramem”, nie później niż 3 po podpisaniu umowy. Harmonogram
musi zostać uzgodniony pomiędzy stronami umowy. Harmonogram musi zawierać skończone elementy prac.
Wykonawca jest zobowiązany również do jego aktualizacji na żądanie zamawiającego w przedmiot zamówienia
jest podzielony na dwa etapy. Etap I wykonanie dokumentacji. Etap drugi dostawa montaż i uruchomienie pomp
ciepła, paneli i fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/06/2021
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:
„Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,
działanie 4.3 ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.1,,Ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach RPO WM na lata 2014–2020.

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:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1–10 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 PLN;
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada roczne przychody w
wysokości minimum 500 000 PLN lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 500 000 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2020 poz. 220);
b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220);
c) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a
ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220);
d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
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zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 poz. 220);
e) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie obejmujące dostawę i montaż minimum 20
instalacji fotowoltaicznych, oraz minimum 8 pomoc ciepła.
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wskazanych w powyższym punkcie w literach a do d.
Co oznacza, że wykonawca musi dysponować 4 osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje wskazane w
pkt 4.2. lit od a do d.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach,
o których mowa w pkt 16.1 SWZ.
3. Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ.

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.1.8)

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: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 01/05/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim
w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, pok. nr 12.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia ofert zawarte są w rozdziale 8 SWZ.
Osobami upoważnionymi jest Komisja przetargowa powołana zarządzeniem burmistrza Szydłowca z dnia 20
stycznia 2020 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1–10 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 22 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) 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 (Dz.U. z 2020.299). Wadium wnoszone
w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 23 9129 0001
0099 0900 3317 0021 Bank Spółdzielczy w Iłży Filia Szydłowiec. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający
uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) nazwa lub numer postępowania;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia do dnia";
e) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę
określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
f) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
g) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), zamawiający
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia
lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej
treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum). Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich .W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający
wymaga złożenia wadium wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Ustala się następujące kryteria wyboru oferty:
O = C + D1 + D2
O = suma punktów, jaką wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria oceny ofert
C = ilość punktów, jaką wykonawca uzyskał w kryterium ceny
D1 = ilość punktów, jaką wykonawca uzyskał w kryterium doświadczenie osoby
Z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
D2 = ilość punktów, jaką wykonawca uzyskał w kryterium doświadczenie osoby
Z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Łącznie wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej
W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2021
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