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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355293-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2018/S 155-355293

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
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, Małgorzata Jarząbek
Tel.:  +48 862156801/+48 862156802
E-mail: m.jarzabek@um.lomza.pl 
Faks:  +48 862156706
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.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.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: Małgorzata Jarząbek
Tel.:  +48 862156802
E-mail: m.jarzabek@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

mailto:m.jarzabek@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
mailto:m.jarzabek@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/
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I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży.
Numer referencyjny: 271.2.42.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45111291

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży. Przedmiot zamówienia
podzielony jest na 5 części.

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:
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Wojska Polskiego w Łomży.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
37520000
45112723

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Lokalizacja strefy na działce (część działki) o nr geod. 22831 w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża.
Projekt przewiduje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci siłowni plenerowej (6
urządzeń typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (ławki, stół do szachów, zieleń urządzona, utwardzenia
kostką betonową), ogrodzonego placu zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia sprawnościowe)
- jako zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową mieszkaniową
wielorodzinną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia:
1. Rozpoczęcie realizacji: po podpisaniu umowy
2. Zakończenie realizacji: do wyboru przez Wykonawcę - 14.12.2018 roku lub 30.11.2018 roku
3. Okres gwarancji - do wyboru przez Wykonawcę: 36, 48, 60 m-cy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Kazańskiej w Łomży.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
45112700
37535200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Lokalizacja strefy na działce (część działki) o nr geod. 12195/2 w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża.
Projekt przewiduje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci siłowni plenerowej (6
urządzeń typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (ławki, stół do szachów, zieleń urządzona, utwardzenia
kostką betonową), ogrodzonego placu zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia sprawnościowe)
- jako zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową mieszkaniową
wielorodzinną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia:
1. Rozpoczęcie realizacji: po podpisaniu umowy
2. Zakończenie realizacji: do wyboru przez Wykonawcę - 14.12.2018 roku lub 30.11.2018 roku
3. Okres gwarancji - do wyboru przez Wykonawcę: 36, 48, 60 m-cy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Wroniej w Łomży.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
45112700
37535200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Lokalizacja strefy na działce (część działki) o nr geod. 20543/5 w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża.
Projekt przewiduje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci siłowni plenerowej
(6 urządzeń typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (ławki, stoły do szachów, zieleń urządzona,
utwardzenia kostką betonową), ogrodzonego placu zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia
sprawnościowe) - jako zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową
mieszkaniową jednorodzinną. Projekt zakłada umiejscowienie urządzeń w odległości min. 10,0 m od budynków
mieszkalnych. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi prawidłowe zagospodarowanie placu umożliwiając przejazd
serwisowy przez teren.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia:
1. Rozpoczęcie realizacji: po podpisaniu umowy
2. Zakończenie realizacji: do wyboru przez Wykonawcę - 14.12.2018 roku lub 30.11.2018 roku
3. Okres gwarancji - do wyboru przez Wykonawcę: 36, 48, 60 m-cy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Romana Dmowskiego w Łomży.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
45112700
37535200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Lokalizacja strefy na działkach nr geod. 22824/127, 22824/104, 22824/19, 22790/32, 22790/28, 22790/33 przy
ul. Romana Dmowskiego w Łomży, stanowiących własność Miasta Łomża.
Projekt przewiduje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci siłowni plenerowej (6
urządzeń typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (ławki, stół do szachów, zieleń urządzona, utwardzenia
kostką betonową), ogrodzonego placu zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia sprawnościowe)
- jako zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową mieszkaniową
wielorodzinną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia:
1. Rozpoczęcie realizacji: po podpisaniu umowy
2. Zakończenie realizacji: do wyboru przez Wykonawcę - 14.12.2018 roku lub 30.11.2018 roku
3. Okres gwarancji - do wyboru przez Wykonawcę: 36, 48, 60 m-cy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego w Łomży.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
45112700
37535200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
Lokalizacja strefy na działce (część działki) o nr geod. 12259/3 w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża.
Projekt przewiduje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci siłowni plenerowej (6
urządzeń typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (ławki, stół do szachów, zieleń urządzona, utwardzenia
kostką betonową), ogrodzonego placu zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia sprawnościowe)
- jako zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową mieszkaniową
wielorodzinną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia:
1. Rozpoczęcie realizacji: po podpisaniu umowy
2. Zakończenie realizacji: do wyboru przez Wykonawcę - 14.12.2018 roku lub 30.11.2018 roku
3. Okres gwarancji - do wyboru przez Wykonawcę: 36, 48, 60 m-cy

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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 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
dostawy zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr
6 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2
realizacji odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. dostawę wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i/
lub siłowni zewnętrznej o wartości brutto min. 50 000,00 PLN każda.
2. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe)
do kierowania robotami - pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (tj. po uzyskaniu uprawnień budowlanych)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w załączonym do SIWZ
wzorze umowy.
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2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone 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: 20/09/2018
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: 20/09/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Łomży, pl. 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 musi złożyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie na standardowym formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (tzw.
JEDZ). Zaszyfrowany JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przed upływem terminu na składanie ofert.
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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 przesyła także JEDZ, dotyczące tych podmiotów oraz składa wraz z ofertą 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 należy przesłać JEDZ każdego 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:
1. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium.
2. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy – (jeśli dotyczy)
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych - (jeśli dotyczy)
4. Zobowiązania innego podmiotu - zał. nr 3 do SIWZ – (jeśli dotyczy)
IV W formie elektronicznej na zasadach określonych w SIWZ Wykonawca przesyła Zamawiającemu
zaszyfrowany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) na adres e-mail: m.jarzabek@um.lomza.pl 
V. 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.
VI. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.
VII. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
VIII. Wadium dla każdej części zamówienia - 2 000 PLN.
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 

mailto:m.jarzabek@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
mailto:uzp@uzp.gov.pl
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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:
10/08/2018

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

