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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały
Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
Drygały
12-230
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Chełstowski
Tel.:  +48 874240576
E-mail: dariusz.chelstowski@bialystok.lasy.gov.pl 
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_drygaly

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na ternie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020
Numer referencyjny: SA.270.38.2019

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej określone w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody,
pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa, utrzymania turystycznego lasu i dróg leśnych,
ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020 Zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac w następującym rozmiarze: roboczogodziny ręczne
(RH) 149.776,75; roboczogodziny mechaniczne (CH) 9.983,49 przerzedzanie zadrzewień i zakrzewień 60 ha,
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zbiór szyszek i nasion 2190,95 kg; transport sadzonek 3500,00 km; pozyskanie i zrywka drewna 125.678,00 m3
Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy Szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonania prac,
opis procedury dokonywania odbiorów prac przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3, 4 i 5 siwz

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 392 672.52 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na ternie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar administracyjny Nadleśnictwa Drygały Leśnictwa: Dzikowo, Wilczy Las, Falencin, Lisuny, Nitki, Orzysz,
Kępno, Grądówka, Wierzbiny, Monety, Biała Góra, Strzelniki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28
września1991r.o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, pozyskania i
zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa, utrzymania turystycznego i dróg leśnych do wykonania
na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne
ilości prac w następującym rozmiarze: roboczogodziny ręczne (RH) 102.623,08; roboczogodziny mechaniczne
(CH) 7862,67; przerzedzanie zadrzewień i zakrzewień 60 ha, zbiór szyszek i nasion 833,25 kg, transport
sadzonek 3500,00 km, pozyskanie i zrywka drewna 75.032,00,00 Zakresy rzeczowe mają charakter
szacunkowy Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w jednostkach naturalnych (jednostkach
miary) oraz w normogodzinach oraz w godzinach rzeczywistych ustalonych w oparciu o Katalog norm czasu
i normy zakładowe (zał. nr 18 siwz) Ze względu na ograniczony limit znaków sekcji formularza ogłoszenia
szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonywania, opis procedury dokonywania odbiorów prac
przedmiotu zamówienia zawarty jest wyłącznie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 3, 4 i
5) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających korekt zwiększających ustaleń nowych lokalizacji jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie
zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskania z dróg linii podziału powierzchniowego
rowów itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej śmieci pustych opakowań zużytych
itp. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów
tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w celu zapobieżenia skażeniu środowiska Realizacja prac
przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw–właściwych dla danego Pakietu Zasięg
terytorialny leśnictw wg stanu na1.01.2020 r. zawiera zał. 16 SIWZ W przypadku lokalizacji prac w zakresie
gospodarki łowieckiej lokalizacja prac wchodzących w skład zamówienia odnosi się do obszaru obwodu
łowieckiego w zasięgu Nadleśnictwa Lokalizację obwodów łowieckich zawiera zał.17 SIWZ Wykonawca
przyjmuje że realizacja zamówienia wykonywana będzie w strefie byłego i czynnego poligonu wojskowego co
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wiąże się z niebezpieczeństwem natknięcia się na niewybuchy, niewypały i inne pozostałości po ćwiczeniach
wojskowych oraz zobowiązuje się do zachowania ostrożności a w przypadku wystąpienia w/w okoliczności
natychmiastowego opuszczenia tego terenu i zgłoszenia zdarzenia leśniczemu, oficerowi dyżurnemu Ośrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim (dalej OSP WL) Wykonywanie prac w
granicach czynnego poligonu będzie możliwe w okresach wolnych od ćwiczeń Informacje o terminach ćwiczeń
będą dostępne u właściwych terytorialnie leśniczych, na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie Nadleśnictwa Przed
przystąpieniem do prac pracownicy zobowiązani są do odbycia instruktażu dotyczącego zasad bezpieczeństwa
przeprowadzonego przez upoważnionego przedstawiciela OSP WL Wykonujący prace w leśnictwach
zlokalizowanych na poligonie wojskowym jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie do oficera dyżurnego OSP
WL wjazd na określony teren, ilość osób, rodzaj sprzętu a także fakt opuszczenia terenu poligonu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Obowiązek Zatrudnienia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Obowiązek Kwalifikacji / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”) Przedmiotem Opcji będą prace
analogiczne jak opisane w dokumentacji postępowania i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna
z prac wskazanych w dokumentacji postępowania i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcja
Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na
wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art.67ust.1pkt 6ustawy Prawo zamówień
publicznych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego które polegać będą na powtórzeniu
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych rodzajowo w opisie
technologii wykonawstwa prac leśnych Zakres usług podobnych nie przekroczy 30%wart.zam.podstawowego

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na ternie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Obszar administracyjny Nadleśnictwa Drygały Leśnictwa: Myszki, Karpiny, Borowe, Biała, Zagaje, Kaliszki,
Kowalewo, Lisy, Piaski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28
września1991r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna,
utrzymania turystycznego i dróg leśnych, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa
Drygały w roku 2020 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac w
następującym rozmiarze: roboczogodziny ręczne (RH) 47.153,67 roboczogodziny mechaniczne (CH) 2120,82 ;
zbiór szyszek i nasion 1357,45 kg, pozyskanie i zrywka drewna 50646,00 m3 Zakresy rzeczowe mają charakter
szacunkowy Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w jednostkach naturalnych (jednostkach
miary) oraz w normogodzinach oraz w godzinach rzeczywistych ustalonych w oparciu o Katalog norm czasu
i normy zakładowe (zał. nr18 siwz) Ze względu na ograniczony limit znaków sekcji formularza ogłoszenia
szczegółowy zakres prac, opis technologii ich wykonywania, opis procedury dokonywania odbiorów prac
przedmiotu zamówienia zawarty jest wyłącznie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 3, 4 i
5) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających korekt zwiększających ustaleń nowych lokalizacji jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie
zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskania z dróg linii podziału powierzchniowego
rowów itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej śmieci pustych opakowań zużytych itp.
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących
oraz zestawów do pochłaniania oleju w celu zapobieżenia skażeniu środowiska Realizacja prac przedmiotu
zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw–właściwych dla danego Pakietu Zasięg terytorialny
leśnictw wg stanu na 1.01.2020 r. zawiera zał. 16 SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Obowiązek Zatrudnienia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Obowiązek Kwalifikacji / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”) Przedmiotem Opcji będą prace
analogiczne jak opisane w dokumentacji postępowania i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna
z prac wskazanych w dokumentacji postępowania i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji
Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na
wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art.67ust.1pkt 6ustawy Prawo zamówień
publicznych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego które polegać będą na powtórzeniu
usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych rodzajowo w opisie
technologii wykonawstwa prac leśnych Zakres usług podobnych nie przekroczy 30%wart.zam.podstawowego

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 210-513586

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: SA.270.38.2019

Część nr: 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych Nowak Andrzej z siedzibą w Nowych Gutach 29/2, 12-250 Orzysz
Nowe Guty 29/2
Nowe Guty
12-200
Polska
E-mail: las.nowak@wp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513586-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:las.nowak@wp.pl
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EKOLAS Katarzyna Sołowiej Nowak z siedzibą w w Nowych Gutach 29/2, 12-250 Orzysz
Nowe Guty 29/2
Nowe Guty
12-200
Polska
E-mail: domorzysz@wp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
„WIKO” Usługi Leśne Alicja Chodnicka z siedzibą w Drygałach, ul. Zielona 11A, 12-230 Biała Piska
ul. Zielona 11A
Drygały
12-230
Polska
E-mail: uslugilesnewiko@wp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych Andrzej Kosiorek z siedzibą w Gaudynki 34, 12-250 Orzysz
Gaudynki 34
Gaudynki
12-200
Polska
E-mail: marianna52@vp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „Rawel” Sp. j. Ryszard Podkaura, Ewa Szymborska z siedzibą w Piszu, ul. Orzyska 11
ul. Orzyska 11
Pisz
12-200
Polska
E-mail: zulrawel@onet.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „Rafil” Sp. j. Ryszard Podkaura, Sylwia Podkaura z siedzibą w Piszu, ul. Orzyska 11
ul. Orzyska 11
Pisz
12-200
Polska
E-mail: zulrafil@onet.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

mailto:domorzysz@wp.pl
mailto:uslugilesnewiko@wp.pl
mailto:marianna52@vp.pl
mailto:zulrawel@onet.pl
mailto:zulrafil@onet.pl
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Drzewny Szymborski Przemysław z siedzibą w Piszu, ul. Orzyska 11
ul. Orzyska 11
Pisz
12-200
Polska
E-mail: zakladdrzewny.jimi@wp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 031 625.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 009 808.26 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: SA.270.38.2019

Część nr: 2

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na ternie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „Rafil” Sp. j. Ryszard Podkaura, Sylwia Podkaura z siedzibą w Piszu, ul. Orzyska 11;
12-200 Pisz
ul. Orzyska 11
Pisz
12-200 Pisz
Polska
E-mail: zulrafil@onet.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Leśnych „Rawel” Sp. j. Ryszard Podkaura, Ewa Szymborska z siedzibą w Piszu, ul. Orzyszka 11
ul. Orzyska 11
Pisz

mailto:zakladdrzewny.jimi@wp.pl
mailto:zulrafil@onet.pl
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12-200
Polska
E-mail: zulrawel@onet.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Drzewny Szymborski Przemysław z siedzibą w Piszu, ul. Orzyska 11
ul. Orzyska 11
Pisz
12-200
Polska
E-mail: zakladdrzewny.jimi@wp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „Godlas Bis” s.c. Kazimierz Godlewski, Andrzej Godlewski z siedzibą w
Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 73
ul. Aleja Wojska Polskiego 73
Zambrów
18-300
Polska
E-mail: biuro-godlas@wp.pl 
Kod NUTS: PL62
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 386 448.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 382 864.26 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień
publicznych (PZP) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego które polegać będą na
powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i wskazanych
rodzajowo w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych Zakres rzeczowy usług z art.67 ust.1 pkt.6ustawy
PZP nie przekroczy wartości 30 % wart. niniejszego zamówienia Zamówienia będą udzielane po
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki i w przypadku
wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na
skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia
Zamawiającemu nowych zadań jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych
wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień celem zabezpieczenia
niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo
zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę Miejscem realizacji zamówień z
art.67ust.1 pkt.6 będzie obszar adm. Nadleśnictwa Drygały

VI.4) Procedury odwoławcze

mailto:zulrawel@onet.pl
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2020
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