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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gugik.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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa modeli 3D budynków.BO-ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.40.2016.GI.CAPAP

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu modeli 3D budynków w standardzie CityGML
o poziomie szczegółowości LoD2(CityGML) na podstawie udostępnionych Wykonawcy materiałów znajdujących
się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Produkty 3D (modele 3D budynków, raporty
dostawy) zostaną do Zamawiającego dostarczone w podziale na Bloki stanowiące wyodrębnioną jednostkę
produkcyjną obejmującą obszar administracyjny danego powiatu.

mailto:arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
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Zamawiający na wniosek Oferenta udostępni próbki Materiałów PZGiK. Wniosek o udostępnienie danych
powinien zostać wysłany na wskazany w SIWZ adres do kontaktów z Zamawiającym. W terminie max. 4 dni
roboczych od daty złożenia przez Oferenta wniosku o udostępnienie danych, Zamawiający udostępni dane w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

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 tylko jednej części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa modeli 3D budynków
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL1
Kod NUTS: PL127

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakłada opracowanie 5’022’100 modeli 3D budynków dla obszaru województw: pomorskiego, zachodnio-
pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert
określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem
zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ustęp 1 ustawy, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/08/2018
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu CAPAP – Centrum
Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej i wynikają z porozumienia o dofinansowanie nr
POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa modeli 3D budynków
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL1
Kod NUTS: PL127

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakłada opracowanie 5’465’700 modeli 3D budynków dla obszaru województw: warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert
określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem
zamówienia Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ustęp 1 ustawy, w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/08/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu CAPAP – Centrum
Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej i wynikają z porozumienia o dofinansowanie nr
POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Budowa modeli 3D budynków
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL1
Kod NUTS: PL127

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakłada opracowanie 5’002’700 modeli 3D budynków dla obszaru województw:
świętokrzyskiego,opolskiego,śląskiego,małopolskiego i podkarpackiego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/08/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu CAPAP – Centrum
Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej i wynikają z porozumienia o dofinansowanie nr
POPC.02.01.00-00-0037/15-00 z dnia 16.11.2

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:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art.
24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać
będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i spełniają warunki
udziału w postępowaniu.Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
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Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;
zamawiający załącza do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - plik „JEDZ espd GUGiK
[40].xml oświadczenia stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE.Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca sklada
nastepujace dokumenty:1) aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;.2).aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wobec
Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wobec Wykonawcy
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.
5)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- załącznik nr 9
6)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 9 do SIWZ
7) informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd. sekcji III. 1.1.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu
do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący - załącznik nr 6 do SIWZ.Zamawiający żąda załączenia do
oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania
pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga posiadanie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
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wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż dla: -części nr
1-1 000 000,00 PLN;
-części nr 2-1 000 000,00 PLN;
- części nr 3-1 000 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech lat) przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie-
niezależnie w ilu częściach składa ofertę:
1) 1 (jednej) usługi, polegającej na opracowaniu co najmniej 30’000 cyfrowych modeli 3D budynków na
poziomie szczegółowości LoD2.
W przypadku gdy wymagane prace są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac,
należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy
wymienić.LoD2 – poziom szczegółowości opracowania cyfrowych modeli 3D budynków zgodnie z którym
wymaga się modelowania struktur dachowych (definicja określona przez standard CityGML 2.0 http://
www.opengeospatial.org/standards/citygml ).
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia- dla każdej części zamówienia na jaką wykonawca składa ofertę, osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym co najmniej
1) 2 (dwiema) osobami z których każda posiada doświadczenie w budowie cyfrowych modeli 3D budynków w
standardzie CityGML, potwierdzone udziałem
w co najmniej 1 (jednej) usłudze polegającej na opracowaniu co najmniej 5 000 cyfrowych modeli 3D budynków
na poziomie szczegółowości LoD2 zgodnie ze standardem CityGML, w której to doświadczenie nabyła.
W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby
kilkukrotnie w złożonych ofertach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; Załącznik nr 7 do SIWZ.
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 - Wzór
stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
Wszelkie zmiany Umowy zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

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

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: 10/04/2017
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: 10/04/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
c.d sekcji IV.2.6 Zamawiający okreslając okres zwiazania ofertą na 2 miesiace ma na myśli 60 dni.

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:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:



8 / 9

dla części 1- 100 000,00 zł-(słownie: sto tysięcy złotych);
dla części 2- 100 000,00 zł-(słownie: sto tysięcy złotych);
dla części 3- 100 000,00 zł-(słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
Termin realizacji zamówienia
Część 1
Etap 1 – 25 000 modeli 3D budynków – 40 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 2 – 630 000 modeli 3D budynków – 130 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 3 – 1 150 000 modeli 3D budynków – 220 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 4 – 1 400 000 modeli 3D budynków – 310 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 5 – 1 400 000 modeli 3D budynków –400 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 6 – 417 100 modeli 3D budynków – 430 dni od dnia zawarcia umowy
Część 2
Etap 1 – 25 000 modeli 3D budynków – 40 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 2 – 350 000 modeli 3D budynków – 100 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 3 – 1 280 000 modeli 3D budynków – 190 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 4 – 1 450 000 modeli 3D budynków – 280 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 5 – 1 450 000 modeli 3D budynków –370 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 6 – 910 700 modeli 3D budynków – 430 dni od dnia zawarcia umowy
Część 3
Etap 1 – 25 000 modeli 3D budynków – 40 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 2 – 950 000 modeli 3D budynków – 160 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 3 – 1 300 000 modeli 3D budynków – 250 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 4 – 1 400 000 modeli 3D budynków – 340 dni od dnia zawarcia umowy
Etap 5 – 1 327 700 modeli 3D budynków –430 dni od dnia zawarcia umowy
Zamówienie zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 15.08.2018r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2017

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@odwolania.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

