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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326096-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2020/S 133-326096
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 351081570
Adres pocztowy: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kadula, Monika Chodur
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Faks: +48 126154887
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malopolska.policja.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset
testowych do detekcji narkotyków
Numer referencyjny: ZP.10.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji garnizonu
małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
a) zadania nr 1 nie krótszy niż 36 m-cy;
b) zadania nr 2 nie krótszy niż 24 m-ce;
c) zadania nr 3 nie krótszy niż 36 m-cy;
d) zadania nr 4 nie krótszy niż 36 m-cy;
d) zadania nr 4 nie krótszy niż 36 m-cy;
e) zadania nr 5 nie krótszy niż 12 m-cy;
f) zadania nr 6 nie krótszy niż 12 m-cy;
g) zadania nr 7 nie krótszy niż 36 m-cy;
licząc od każdej dostawy.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 679 024.39 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa ustników do urządzeń ALCO-SENSOR IV
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
a) zadania nr 1 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa ustników tzw. „Słomki” do urządzenia alkomat stacjonarny model AL.-4000
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
b) zadania nr 2 nie krótszy niż 24 m-ce, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa ustników typu „A”
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
c) zadania nr 3 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa ustników zakładanych z boku do alkotestu Drager 7510
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
d) zadania nr 4 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa kaset do Drager Drug Test 5000
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji
garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
e) zadania nr 5 nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa kaset do ALERE DDS 2
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaset testowych do detekcji narkotyków dla potrzeb jednostek Policji
garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
f) zadania nr 6 nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od każdej dostawy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa ustników typu „D”
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu i maksymalna wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do
SIWZ – formularzu cenowym.
3. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP
zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). Zamawiający wymaga dostawy właściwej dla
danego asortymentu (np. temperatura).
4. Długość okresu gwarancji w zakresie:
g) zadania nr 7 nie krótszy niż 36 m-cy, licząc od każdej dostawy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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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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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

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: 2020/S 059-140961

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
Część nr: 1
Nazwa:
Dostawa ustników do urządzeń ALCO-SENSOR IV
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Dostawa ustników tzw. „SŁOMKI” do urządzenia Alkomat stacjonarny model AL.-4000
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
Dostawa ustników typu „A”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
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Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:
Dostawa ustników zakładanych z boku do alkotestu Drager 7510
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/06/2020

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: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dräger Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 024.39 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:
Dostawa kaset do Drager Drug Test 5000
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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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: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dräger Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 700 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 640 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:
Dostawa kaset do ALERE DDS 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:
Dostawa ustników typu „D”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 23 600,00 PLN (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych, 00/100) z następującym podziałem na zadania:
1) zadanie 1 – 1 700,00 PLN,
2) zadanie 2 – 600,00 PLN,
3) zadanie 3 – 1 200,00 PLN,
4) zadanie 4 – 900,00 PLN,
5) zadanie 5 – 11 300,00 PLN,
6) zadanie 6 – 6 900,00 PLN,
7) zadanie 7 – 1 000,00 PLN.
2. Wadium wniesione w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby przedmiotowego postępowania powinno
być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.
3. Wadium można wnieść w następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31 1010 1270 0055 8413 9120 1000 –
z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.10.2020”;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i
musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w p. 3 (z wyłączeniem formy pieniężnej)
należy złożyć w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:
zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl , lub przy użyciu platformy, tj. należy przekazać oryginał
dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia (przedstawiciela gwaranta).
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z
treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy.
7. Co do zasady, zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej
walucie. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż wskazana przez Zamawiający, Komisja
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Przetargowa dokona stosownego przeliczenia po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu.
8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie
w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium,
zostanie odrzucona.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium,
zostanie odrzucona.
11. Zamówienia udzielane będą wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa ramowa.
12. Zamawiający udzieli zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową zgodnie z art. 101a ust.1 pkt 1
Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: 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. Środki ochrony prawnej wskazane są w dziale VI ustawy Pzp, „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020
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