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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537434-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Olkusz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2018/S 235-537434
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
al. 1000-lecia 2c
Olkusz
32-300
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Solecki, Maciej Janik
Tel.: +48 326413914
E-mail: zkgkm@wp.pl
Faks: +48 326413914
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkgkm.pl
Adres profilu nabywcy: http://zkgkm.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkgkm.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach ZKG „KM” w
Olkuszu z podziałem na 2 części
Numer referencyjny: ZKG.271.8.2018
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II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach ZKG „KM” w
Olkuszu z podziałem na 2 części

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:
Usługi w zakresie części I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gminy: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Sławków i Trzebinia

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu
zbiorowego. Usługi przewozowe wykonywane będą:
1) Pojazdami określonymi w załączniku nr 2a do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ,
będącymi własnością Zamawiającego w ilości 11 szt., serwisowanymi przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie
z instrukcjami naprawy oraz warunkami gwarancji i serwisu określonymi w załączniku nr 7 do wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ.
Pojazdy będą parkować w zajezdni Wykonawcy spełniającej wymagania określone w § 2 ust. 26 wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ.
2) Pojazdami określonymi w załączniku nr 4a SIWZ, w ilości 6 szt. oraz taborem rezerwowym (w ilości min. 3
sztuki) będącymi własnością Wykonawcy lub do których posiada on inny tytuł prawny do dysponowania nimi.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi w zakresie części II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gmin: Olkusz i Klucze

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu
zbiorowego na liniach ZKG KM w Olkuszu. Usługi przewozowe wykonywane będą:
1) Pojazdami określonymi w załączniku nr 2b do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8b do SIWZ,
będącymi własnością Zamawiającego w ilości 12 szt., serwisowanymi przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie
z instrukcjami naprawy oraz warunkami gwarancji i serwisu określonymi w załączniku nr 7 do wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 8b do SIWZ.
Pojazdy będą parkować w zajezdni Wykonawcy spełniającej wymagania określone w § 2 ust. 26 wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 8b do SIWZ.
2) Pojazdami określonymi w załączniku nr 4b do SIWZ, w ilości 5 szt. oraz taborem rezerwowym (w ilości min. 3
sztuki) będącymi własnością Wykonawcy lub do których posiada on inny tytuł prawny do dysponowania nimi.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2029
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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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:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
a) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1
SIWZ
b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w przepisie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp tj.:
— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171,
2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)
— który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt 1 i 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów szczegółowo opisane zostały w
rozdziale V SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż:
— 4 000 000 PLN dla części I,
— 3 000 000 PLN dla części II.
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Wykonawca składając ofertę na 2 części zamówienia winien wykazać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu łącznie dla tych części.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
— przedłoży 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, polegających na świadczeniu usług autobusowego publicznego
transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.12.2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) o łącznej wielkości nie mniejszej
niż:
• 1 200 000 wozokm dla części I
• 1 000 000 wozokm dla części II
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz, których były wykonywane
– zgodnie z treścią załącznika nr 3a oraz 3b do SIWZ oraz z załączeniem dowodów potwierdzających,
że zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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.
Wykonawca składając ofertę na 2 części zamówienia winien wykazać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu łącznie dla tych części.
— wykaże, że dysponuje autobusami spełniającymi wymagania określone w Załączniku nr 4a i 4b do SIWZ, tj.:
• autobusami niskopodłogowymi w ilości co najmniej 6 autobusów podstawowych plus tabor
rezerwowy(minimum 3 sztuki) dla części I oraz co najmniej 5 sztuk autobusów podstawowych plus tabor
rezerwowy (minimum 3 sztuki) dla części II,
• w dniu składania ofert nie starsze niż (rok produkcji) z 2009 r. dla części I oraz z 2009 r. dla części II;
• wyposażone zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do wzoru umowy, stanowiących odpowiednio załącznik nr 8a
oraz 8b do SIWZ („wyposażenie dodatkowe”),
— wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zajezdnią do obsługi autobusów zgodną z wymogami
określonymi w § 2 ust. 26 umowy, której wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 8a i 8b do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale
V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ, składa wraz
z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale V SIWZ. Oświadczenie składane jest na standardowym formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”, który powinien zawierać co najmniej
następujące informacje:
a) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,
Uwaga – wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ,
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c) Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
d) Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez
zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
e) Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio
za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r.).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz Jednolitego
dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny
potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów składa także
Jednolite dokumenty dotyczący tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakich powołuje się na ich zasoby.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu Jednolitego dokumentu powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z
tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca składający Jednolity dokument wypełnia:
Część II – identyfikacja Wykonawcy,
Część III – przesłanki wykluczenia,
Część IV – warunki udziału w postępowaniu (tylko sekcja α),
Część VI – podpisy.
5. Wzór Jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z elektroniczną wersją.
6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego określone zostały w rozdziale VII pkt 6 SIWZ
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:
Określa się następujące warunki, w jakich przewiduje się możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
a. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy,
b. ustawowej zmiany podatku VAT,
c. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
d.działania siły wyższej.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % całkowitej ceny brutto.

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
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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: 14/01/2019
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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 10:15

7/8

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. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: - 1 200 000 PLN dla części I,
— 1 100 000 PLN dla części II.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) Pieniądzu na konto bankowe wskazane w pkt 4,
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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: 13-8450-0005-0050-0552-4577-0045. W tytule przelewu należy wpisać: Dotyczy
przetargu pn. „Świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego na
liniach ZKG „KM” w Olkuszu, część ..... ”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie
może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do gwaranta.
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6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna spełniać następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy):
Ustalać beneficjenta gwarancji, tj. ZKG „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
Określać kwotę gwarantowaną, zgodnie ze specyfikacją,
Określać termin ważności, wynikający ze specyfikacji,
Określać przedmiot gwarancji, wynikający ze specyfikacji,
Być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie w siedzibie Zamawiającego to oryginał
poręczenia lub gwarancji musi być załączony do oferty.
8. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium,
określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym
zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty.
9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania z ofertą. Zwrot lub
zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

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 jej wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a
także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2018
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