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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24687-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wody mineralne
2016/S 016-024687
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: Pion Infrastruktury Wydział Zakupów, pl. Oddz. Młodz. Powst. 7, 40-940 Katowice pok. 407
Osoba do kontaktów: Joanna Wróbel
00-940 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 322532223
E-mail: Joanna.Wrobel@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi pocztowe

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zakup i dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) i źródlanej do jednostek organizacyjnych PP S.A.
w podziale na części.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Woj.
śląskie małopolskie, dolnośląskie, opolskie, podkarpackie.
Kod NUTS
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Jest zakup i dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu PET o pojemności 1,5 l i
źródlanej w butlach o pojemności min. 18,9 l, wraz z zainstalowaniem urządzeń dystrybucyjnych, do jednostek
organizacyjnych PP S.A.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 599 645,17 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj. śląskie i
opolskie).
1)
Krótki opis:
Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj. śląskie i
opolskie).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, gazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1 500,
o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l. 155
000 szt.
woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, niegazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1
500, o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l. –
130 000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 253 650 PLN
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Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Część nr: 2
Nazwa: Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj.
małopolskie)
1)
Krótki opis:
Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj.
małopolskie).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, gazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1 500,
o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l. – 171
763 szt.
woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, niegazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1
500, o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l - 6
000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 161 764,33 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Część nr: 3
Nazwa: Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj.
podkarpackie)
1)
Krótki opis:
Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj.
podkarpackie).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, gazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1 500,
o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l. – 64
000 szt.
woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, niegazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1
500, o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l18 284 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 75 701,28 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Część nr: 4
Nazwa: Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj.
dolnośląskie)
1)
Krótki opis:
Dostawy wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu Pet o pojemności 1,5 l, (woj.
dolnośląskie).
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, gazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1 500,
o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l. – 46
704 szt
woda mineralna/ źródlana zmineralizowana, niegazowana, z ogólną zawartością soli mineralnych od 50 do 1
500, o nasyceniu dwutlenku węgla w granicach 1 500-4 000 mg/l CO2, w butelkach plastikowych PET – 1,5 l46 704 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 76 594,56 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Część nr: 5
Nazwa: Dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności min. 18,9 l (woj. śląskie)
1)
Krótki opis:
Dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności min. 18,9 l (woj. śląskie) jn.:
1. Katowice pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
2. Katowice ul. Rolna 7,
3. Zabrze – WER Zabrze ul. Mielżyńskiego 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda zródlana w plastikowych butlach (min. 18,9 l). Woda źródlana powinna spełniać wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód
źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466) – 2 550 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 340 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Część nr: 6
Nazwa: Dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności min. 18,9 l (woj. małopolskie)
1)
Krótki opis:
Dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności min. 18,9 l
(woj. małopolskie) jn.:
1. POL Kraków ul. Prokocimska 6.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda źródlana w plastikowych butlach (min. 18,9 l). Woda źródlana powinna spełniać wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód
źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466) – 870 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 395 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016
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Część nr: 7
Nazwa: Dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności min. 18,9 l (woj. dolnośląskie)
1)
Krótki opis:
Dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności min. 18,9 l (woj. dolnośląskie) jn.:
POL Wrocław ul. Awicenny 21.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15981000, 15981200

3)

Wielkość lub zakres:
Woda zródlana w plastikowych butlach (min. 18,9 l). Woda źródlana powinna spełniać wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód
źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466) – 900 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 200 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.4.2016 Zakończenie 31.10.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 15 900 PLN
(słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w przypadku składania oferty
na cały zakres zamówienia.
W przypadku składania ofert na poszczególne części należy złożyć wadium w wysokości:
część 1 – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
część 2 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
część 3 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
część 4 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
część 5 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100),
część 6 – 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100),
część 7 – 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Faktura VAT/przelew.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(art. 23 i 141 ustawy).
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda przedstawienia
pełnomocnictwa osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu
o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dokładnie określające zakres umocowania, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału
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III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca wraz z formularzem
oferty składa dokumenty:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy,
— oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — oświadczenie
— opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ważny
na dzień otwarcia ofert, na kwotę (sumę gwarancyjną) w przypadku składania oferty na cały zakres zamówienia
nie mniejszą 436 000 PLN.
W przypadku składania ofert na poszczególne zadanie/a na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż
dla:
części 1 – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
część 2 – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
część 3 – 60 000 PLN (słowie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
część 4 – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
części 5 – 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych),
część 6 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
część 7 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ponadto wraz z formularzem
ofertowym wykonawca składa:
— formularz cenowy (kalkulacja ceny),
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— w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika: pełnomocnictwo obejmujące uprawnienia do
składania oświadczeń wynikających z toku niniejszego postępowania,
— umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji – w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka
cywilna,
— dokument potwierdzający wniesienie wadium w dopuszczalnej formie.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Jakość wody. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PI12/11/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.2.2016 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.2.2016 - 09:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29.2.2016
Miejscowość
Katowice, Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddziałów
Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, pok. nr 407.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw.
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła 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,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
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. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
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elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 ustawy.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2016
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