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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101775-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2017/S 055-101775
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
Tel.: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Faks: +48 222013408
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
www.ncbr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i rozwój

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

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji
projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach.
Numer referencyjny: 6/17/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
79313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
PPrzeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 5300 wyjazdów kontrolnych,
przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady, 3-4 wnioski
o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego może być w
niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na konieczność
zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że liczba wyjazdów
z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 999.00 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji
projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000
79212000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 2 200 wyjazdów
kontrolnych, przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady,
3-4 wnioski o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego
może być w niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na
konieczność zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że
liczba wyjazdów z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w weryfikacji/kontroli/audycie dokumentacji finansowej projektów z
dziedziny b+r / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 999.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/05/2017
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Koniec: 30/09/2024
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 przypadku gdy dojdzie do rozwiązania Umowy z wykonawcą którejkolwiek części Umowy (bez względu
na przyczynę) Zamawiający może powierzyć niewykonany zakres Umowy wykonawcom pozostałych części
w ramach prawa opcji. Możliwość zwiększenia ilości wyjazdów kontrolnych dla poszczególnych części nie
przekroczy 100 % zakresu (ilości wyjazdów kontrolnych) każdej z tych części. W celu skorzystania z prawa
opcji, Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa najpóźniej do dnia 31.12.2020
r. w formie pisemnej. Wykonawca rozpocznie wykonywanie zakresu zadań przyjętych w ramach prawa opcji
w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o jakim mowa wyżej. Wyjazdy kontrolne realizowane w
ramach prawa opcji będą rozliczane na analogicznych zasadach jak zamówienie podstawowe wykonawcy,
który przyjął do realizacji zakres wynikający z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie może doprowadzić do
zwiększenia łącznej ilości wyjazdów kontrolnych w ramach wszystkich części, która wynosi 5 300.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nnnn.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść odpowiednio dla części, na które Wykonawca składa ofertę:
Dla cz. I w wysokości – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji
projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000
79212000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 1 600 wyjazdów
kontrolnych, przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady,
3-4 wnioski o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego
może być w niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na
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konieczność zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że
liczba wyjazdów z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w weryfikacji/kontroli/audycie dokumentacji finansowej projektów z
dziedziny b+r / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/05/2017
Koniec: 30/09/2024
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 przypadku gdy dojdzie do rozwiązania Umowy z wykonawcą którejkolwiek części Umowy (bez względu
na przyczynę) Zamawiający może powierzyć niewykonany zakres Umowy wykonawcom pozostałych części
w ramach prawa opcji. Możliwość zwiększenia ilości wyjazdów kontrolnych dla poszczególnych części nie
przekroczy 100 % zakresu (ilości wyjazdów kontrolnych) każdej z tych części. W celu skorzystania z prawa
opcji, Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa najpóźniej do dnia 31.12.2020
r. w formie pisemnej. Wykonawca rozpocznie wykonywanie zakresu zadań przyjętych w ramach prawa opcji
w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o jakim mowa wyżej. Wyjazdy kontrolne realizowane w
ramach prawa opcji będą rozliczane na analogicznych zasadach jak zamówienie podstawowe wykonawcy,
który przyjął do realizacji zakres wynikający z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie może doprowadzić do
zwiększenia łącznej ilości wyjazdów kontrolnych w ramach wszystkich części, która wynosi 5 300.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nnnn.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść odpowiednio dla części, na które Wykonawca składa ofertę:
Dla cz. II w wysokości – 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji
projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000
79212000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 1 500 wyjazdów
kontrolnych, przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady,
3-4 wnioski o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego
może być w niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na
konieczność zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że
liczba wyjazdów z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w weryfikacji/kontroli/audycie dokumentacji finansowej projektów z
dziedziny b+r / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/05/2017
Koniec: 30/09/2024
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 przypadku gdy dojdzie do rozwiązania Umowy z wykonawcą którejkolwiek części Umowy (bez względu
na przyczynę) Zamawiający może powierzyć niewykonany zakres Umowy wykonawcom pozostałych części
w ramach prawa opcji. Możliwość zwiększenia ilości wyjazdów kontrolnych dla poszczególnych części nie
przekroczy 100 % zakresu (ilości wyjazdów kontrolnych) każdej z tych części. W celu skorzystania z prawa
opcji, Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa najpóźniej do dnia 31.12.2020
r. w formie pisemnej. Wykonawca rozpocznie wykonywanie zakresu zadań przyjętych w ramach prawa opcji
w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o jakim mowa wyżej. Wyjazdy kontrolne realizowane w
ramach prawa opcji będą rozliczane na analogicznych zasadach jak zamówienie podstawowe wykonawcy,
który przyjął do realizacji zakres wynikający z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie może doprowadzić do
zwiększenia łącznej ilości wyjazdów kontrolnych w ramach wszystkich części, która wynosi 5 300.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nnnn.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść odpowiednio dla części, na które Wykonawca składa ofertę:
Dla cz. III w wysokości – 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
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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 warunków w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia waunków w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej),
Wykonawca powinien:
1. wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania /
wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług audytu lub kontroli lub weryfikacji dokumentacji
projektów realizowanych przez przedsiębiorców lub uczelnie lub jednostki badawcze o wartości co najmniej
jednej z usług nie mniejszej niż 500 000 PLN netto, przy czym każda usługa:
a) polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy
bądź założeniami projektu;
b) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w
stosunku do podmiotu audytowanego, kontrolowanego, weryfikowanego oraz zlecającego realizację audytu,
kontroli, weryfikacji.
Przez sprawdzenie zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy bądź
założeniami projektu rozumie się audyt lub kontrolę lub weryfikację dokumentacji projektu pod względem
finansowym.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych realizowanych zamówień w celu uzyskania
wartości minimalnej. Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie jedną umowę z jednym wykonawcą wraz z
ewentualnymi aneksami do danej umowy. Pod pojęciem usługi wykonywanej Zamawiający rozumie usługę,
której zakończona część spełnia co najmniej powyższe wymogi.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1. SIWZ
oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ dokumenty, których mowa w pkt 7.7.10 SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.
SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia
wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca może wykazać te same usługi w obu
częściach.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp Wykonawca powinien wykazać że dysponuje
co najmniej:
— 15 zespołami weryfikującymi (czyli minimum 30 różnymi osobami posiadającymi kompetencje wskazane
poniżej), zdolnymi do przeprowadzenia minimum 120 wyjazdów kontrolnych miesięcznie w przypadku składania
oferty do części 1
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— 10 zespołami weryfikującymi (czyli minimum 20 różnymi osobami posiadającymi kompetencje wskazane
poniżej) zdolnymi przeprowadzić minimum 80 wyjazdów kontrolnych miesięcznie w przypadku składania oferty
do części 2
— 10 zespołami weryfikującymi (czyli minimum 20 różnymi osobami posiadającymi kompetencje wskazane
poniżej) zdolnymi przeprowadzić minimum 80 wyjazdów kontrolnych miesięcznie w przypadku składania oferty
do części 3
Przy ofercie składanej na dwie części Wykonawca powinien dysponować sumą zasobów przewidzianej dla
każdej części. Osoby wykazane w danej części nie mogą się powtarzać w innej części.
Zespół weryfikujący wniosek, niezależnie od zakresu udzielonego zamówienia, powinien składać się z
minimum 2 osób. Minimum dwóch członków zespołu weryfikującego posiada wykształcenie wyższe oraz
doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli/weryfikacji/audytu minimum 15 różnych projektów realizowanych
przez przedsiębiorców finansowanych/współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich w
zakresie zgodności wydatkowania środków z postanowieniami umów o finansowanie projektów oraz w zakresie
stosowania ustawy Pzp lub zasady konkurencyjności.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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:

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: 31/03/2017
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
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/03/2017
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa, sala nr 237 piętro 2.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty
elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej
konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z pkt 11.7. SIWZ skanów pism.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
3. Termin składania ofert upływa dnia ........r. o godz. ..........
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 Pzp nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp (pkt 7.1. SIWZ).
5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
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 wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017
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