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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276289-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2018/S 122-276289

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
al. Modrzewiowa 22
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287300
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.kcr.pl/207,konkurs-2018.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
al. Modrzewiowa 22, Sekretariat
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287304
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

mailto:office@kcr.pl
http://www.kcr.pl
http://www.kcr.pl/207,konkurs-2018.html
mailto:office@kcr.pl
http://www.kcr.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa obiektu szpitalnego o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji.
Numer referencyjny: A.I.271-12/18

II.1.2) Główny kod CPV
45215140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozwój Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście
zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu
szpitalnego - budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami
towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie
przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę
zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w
Krakowie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 17 435 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45111200
45262500
45311200
45311000
45300000
45332400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (będący załącznikiem nr 3 do SIWZ),
dokumentacja postępowania - w szczególności Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
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przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa wraz z Erratą. Przekazane przedmiary robót należy traktować
jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny (wynagrodzenia)
ryczałtowej realizacji zamówienia. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą
(wynagrodzenie ryczałtowe). Zakres rzeczowy robót/inwestycji należy odczytywać wraz z ewentualnymi
zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu zakresu niniejszego zamówienia – w stosunku do tego
opisanego w niniejszym postępowaniu (w dokumentacji postępowania). Warunki, na jakich będą udzielone ww.
zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego postępowania. Zakres tych
zamówień nie przekroczy 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
3. Uwaga do sekcji II.2.2): Wszystkie szczegółowe kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - ze względu
na ich bardzo dużą obszerność zostały wskazane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
stanowiącej dokumentację postępowania.
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiający ma prawo
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących bezpośrednie czynności w ramach niniejszego
zamówienia. Wykonanie czynności polegać ma na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Szczegóły opis wymogu
zatrudnienia osób (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) wraz z określeniem:
— sposobu dokumentowania zatrudnienia osób (o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp),
— uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
— rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp,
— został wskazany w treści wzoru umowy (będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ).
Zobowiązanie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę może nie dotyczyć:
a) osób (stanowiących zasób Wykonawcy) pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (kierownicy
robót/budowy) - osób posiadających stosowne uprawnienia, przynależących do właściwej izby samorządu
zawodowego,
b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/ wspólników spółek - które będą osobiście
świadczyć prace.
5. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny. W wyniku
dialogu technicznego powstała Errata do projektu w której określono katalog dopuszczalnych zmian rozwiązań
projektowych.
6. Kwota netto szacowania zamówienia bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
wynosi: 15 850 000,00 PLN.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem
podwykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy [o którym mowa w pkt 5.1.2. lit. a) SIWZ] / Waga:
20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 435 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
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: RPMP.12.01.02-12-0419/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100 000,00
PLN.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz
1. posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie
zrealizowali co najmniej 1 budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku szpitalnego, o wartości robót
(całej inwestycji) co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto (każda). Uwaga: budowa/przebudowa/rozbudowa –
rozumiane są zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.).
2.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane) oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (w
rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1446 z późn. zm.);
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b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane),
c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane),
d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).
B. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie
Zamawiającego
— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z
załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie (w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4
do SIWZ,
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr
5 do SIWZ.
Ponadto na wezwanie Zamawiającego
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia [§ 5 pkt
4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia].
Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców opisano w sekcji VI.3) „Informacje dodatkowe” ogłoszenia
oraz w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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
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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: 07/08/2018
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: 07/08/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, budynek nr 4, pokój nr 12, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,
Polska.

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:
A. Wykonawca składa - zgodnie z SIWZ:
1. Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji;
2. Załącznik do umowy nr 5a do wzoru umowy – „Tabela cenowa elementów robót budowlanych przewidzianych
do wykonania”, wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub CEIDG.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
B. Wykonawca składa w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
C. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu (w formie pisemnej) – jeżeli dotyczy.
D. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć Dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
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(Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), aktualne
nadzień składania ofert. Sposób złożenia JEDZ został opisany w specyfikacji. Instrukcja składania JEDZ przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik do SIWZ.
F. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
G. Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ oraz Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
H. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4
ustawy Pzp:
I. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie 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,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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 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 wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy,
albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej (jeśli dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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 interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018
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