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Polska-Łomża: Usługi ogrodnicze 

2018/S 037-080942 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Miasto Łomża 

Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14 

Łomża 

18-400 

Polska 

Osoba do kontaktów: Krzysztof Święcki, Adam Szymański 

Tel.: +48 862156795/ +48 862156801 / +48 862156805 

E-mail: zamowienia@um.lomza.pl 

Faks: +48 862156706 

Kod NUTS: PL842 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.lomza.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 

następujący adres:  

Miasto Łomża 

Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój nr 102 (sekretariat 

Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro 

Łomża 

18-400 

Polska 

Osoba do kontaktów: Magdalena Mrugacz 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80942-2018:TEXT:PL:HTML&src=0#id804204-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80942-2018:TEXT:PL:HTML&src=0#id804205-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80942-2018:TEXT:PL:HTML&src=0#id804206-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80942-2018:TEXT:PL:HTML&src=0#id804207-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80942-2018:TEXT:PL:HTML&src=0#id804208-VI.
mailto:zamowienia@um.lomza.pl?subject=TED
http://www.lomza.pl/
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339


Tel.: +48 862156802 

E-mail: m.mrugacz@um.lomza.pl 

Faks: +48 862156706 

Kod NUTS: PL842 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.lomza.pl/bip/ 

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: 

Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników i pielęgnacja w/w roślin 

w okresie gwarancyjnym na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży 

Numer referencyjny: WIN.271.2.9.2018 

II.1.2)Główny kod CPV 

77300000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie 

trawników i pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym na terenie Parku Jana Pawła II – 

Papieża Pielgrzyma w Łomży. 

Część I. 

— posadzenie drzew liściastych, 

— posadzenie drzew iglastych, 

— posadzenie krzewów liściastych, 

— posadzenie krzewów liściastych żywopłotowych, 

— posadzenie krzewów iglastych, 

— posadzenie bylin, 

— pielęgnacja posadzonych roślin w okresie min. 24 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru 

posadzonych roślin. 

mailto:m.mrugacz@um.lomza.pl?subject=TED
http://www.lomza.pl/bip/


Część II. 

— posadzenie drzew liściastych, 

— posadzenie drzew iglastych, 

— posadzenie krzewów liściastych, 

— posadzenie krzewów liściastych żywopłotowych, 

— posadzenie krzewów iglastych, 

— posadzenie bylin, 

— wykonanie trawników i łąki kwietnej, 

— pielęgnacja posadzonych roślin i wykonanych trawników w okresie min.24 miesięcy od 

dnia ostatecznego odbioru posadzonych roślin, 

— dostawa karmników, poidełek, budek dla ptaków, domków dla owadów i domków dla 

trzmieli. 

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: 

Część I 

Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

77310000 

77300000 

77211600 

77211500 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Kod NUTS: PL842 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Park Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Część I. 

— posadzenie drzew liściastych, 



— posadzenie drzew iglastych, 

— posadzenie krzewów liściastych, 

— posadzenie krzewów liściastych żywopłotowych, 

— posadzenie krzewów iglastych, 

— posadzenie bylin, 

— pielęgnacja posadzonych roślin w okresie min. 24 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru 

posadzonych roślin. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w tym: ilości, gatunki roślin, wymagane 

parametry jakościowe materiału roślinnego, opis i wymogi dotyczące sadzenia roślin i prac 

pielęgnacyjnych zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót oraz przedmiary robót i elementy, które podane są do uwzględnienia przy 

obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji nasadzeń / Waga: 20 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres pielęgnacji gwarancyjnej / Waga: 20 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Koniec: 30/09/2021 

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: POIS.02.05.00-00-0150/16 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Termin wykonania nasadzeń roślin: nie później niż 30.9.2019 r. (zgodny z podanym przez 

Wykonawcę w ofercie). 

Termin (okres) pielęgnacji gwarancyjnej posadzonych roślin: nie mniej niż 24 miesiące po 

odbiorze dokonanych nasadzeń (zgodny z podanym przez Wykonawcę w ofercie). 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Część II 



Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

77310000 

77300000 

77211600 

77211500 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Kod NUTS: PL842 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Park Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Część II. 

— posadzenie drzew liściastych, 

— posadzenie drzew iglastych, 

— posadzenie krzewów liściastych, 

— posadzenie krzewów liściastych żywopłotowych, 

— posadzenie krzewów iglastych, 

— posadzenie bylin, 

— wykonanie trawników i łąki kwietnej, 

— pielęgnacja posadzonych roślin i wykonanych trawników w okresie min. 24 miesięcy od 

dnia ostatecznego odbioru posadzonych roślin i wysianych trawników, 

— dostawa karmników, poidełek, budek dla ptaków, domków dla owadów i domków dla 

trzmieli. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w tym: ilości, gatunki roślin, wymagane 

parametry jakościowe materiału roślinnego, opis i wymogi dotyczące sadzenia roślin i prac 

pielęgnacyjnych zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót oraz przedmiary robót i elementy, które podane są do uwzględnienia przy 

obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ). 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji nasadzeń / Waga: 20 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres pielęgnacji gwarancyjnej / Waga: 20 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Koniec: 30/09/2021 

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: POIS.02.05.00-00-0150/16 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Termin wykonania nasadzeń roślin i wykonania trawników: nie później niż 30.9.2019 r. 

(zgodny z podanym przez Wykonawcę w ofercie). 

Termin (okres) pielęgnacji gwarancyjnej posadzonych roślin i wykonanych trawników: nie 

mniej niż 24 miesiące po odbiorze dokonanych nasadzeń i trawników (zgodny z podanym 

przez Wykonawcę w ofercie). 

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 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć. 

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, rozdział V- VI. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną 

nie mniejszą niż. 

•100 000 PLN na I część zamówienia, 

•150 000 PLN na II część zamówienia. 



W przypadku składania oferty na obie części wymagania w ww. zakresie podlegają 

sumowaniu, tj. wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na 

kwotę łączną nie mniejszą niż 250 000 PLN. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania nw. warunków, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć: 

1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ („Wiedza i 

Doświadczenie”) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 

do SIWZ („Wykaz osób”); 

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ, rozdział V- VI. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Warunki udziału w postępowaniu. 

Zdolność techniczna lub zawodowa: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 6 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 

należycie wykonał (tj. zakończył) usługi z zakresu prac ogrodniczych polegające na sadzeniu 

i pielęgnacji roślin na terenie parków, ogrodów lub innych terenów zieleni o wartości łącznej 

brutto: 

I Część zamówienia. 

— nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto. 

II Część zamówienia. 

— nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto. 



Warunek uważa się za spełniony, kiedy wykonawca wykaże wykonanie ww. usług o 

wymaganej wyżej wartości w jednym zamówieniu lub w większej ilości odrębnych 

zamówień. 

W przypadku składania oferty na obie części wymagania w ww. zakresie podlegają 

sumowaniu. 

2. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: 

2.1. co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania (nadzorowania) prac posiadającą 

wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe np. ogrodnicze, leśne, rolnicze, architektura 

krajobrazu oraz minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu prac 

polegających na sadzeniu roślin i pielęgnacji terenów zieleni lub wykonywał w/w czynności 

(nadzoru, kierowania) przy realizacji usług na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN 

brutto. 

W przypadku składania oferty na obie części wykonawca może wykazać, że dysponuje tą 

samą osobą dla obu części zamówienia. 

2.2 osobami do bezpośredniego wykonywania prac ogrodniczych posiadającymi 

wykształcenie średnie lub zawodowe kierunkowe np. ogrodnicze, leśne, rolnicze, architektura 

krajobrazu i posiadającymi co najmniej roczną praktykę w branży ogrodniczej lub leśnej, albo 

osobami o innym wykształceniu posiadającymi co najmniej trzyletnią praktykę zawodową 

polegającą na sadzeniu i pielęgnacji roślin oraz doświadczenie w zagospodarowaniu terenów 

zieleni w ilości: 

I Część zamówienia. 

— min. 2 osób (dwóch etatów). 

II Część zamówienia. 

— min. 2 osób (dwóch etatów). 

W przypadku składania oferty na obie części wymagania w ww. zakresie podlegają 

sumowaniu. 

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: 

1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ 

oraz załączonym do SIWZ wzorze umowy. 

2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we 

wzorze umowy. 

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 



Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w III rozdziale 

SIWZ i we wzorze umowy. 

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 

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: 04/04/2018 

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 04/04/2018 

Czas lokalny: 10:15 

Miejsce:  

Urząd Miejski w Łomży, plac Stary Rynek 14, sala narad na II piętrze - pok. nr 201A. 

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: 

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

II.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty 

1.W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

oraz niepodlegania wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy - każdy Wykonawca wraz z 



ofertą, musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na standardowym 

formularzu jednolitego europejskiego dokument (JEDZ) - zał. nr 2 do SIWZ 

2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, dotyczące tych 

podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów - zał. nr 3 do SIWZ, (lub inny dokument) do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią 

załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

określono w Rozdziale VI SIWZ pkt 6. a także w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w § 5 ust 

1-10. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w Rozdziale VI SIWZ pkt 9 i ww. 

Rozporządzeniu w § 7 i 8 określono informacje – odnośnie wymaganych dokumentów – dla 

wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz dla wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

III.Do oferty wg zał. nr 1 do SIWZ Wykonawca dołącza: 

1Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Wykonawcy/ów - wg załącznika 2 do SIWZ 

2 Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli 

powołuje się na ich zasoby - wg załącznika 2 do SIWZ – (jeśli dotyczy) 

3 Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. 

4 Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 

ustawy– (jeśli dotyczy) 

5 Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli 

uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych– (jeśli 

dotyczy) 

6 Zobowiązania innego podmiotu - zał. nr 3 do SIWZ – (jeśli dotyczy) 

IV. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 



została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

V. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni. 

VI. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

VII. Wymagania dotyczące wadium 

• I część - 7 000,00 PLN 

• II część - 10 000,00 PLN 

VIII. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

IX. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, 

pozostałe informacje zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z 

niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: uzp@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 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224577801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

21/02/2018 

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/


 


