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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14477-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków
2019/S 008-014477
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz
Tel.: +48 586607641
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Faks: +48 586607661
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu

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

Nazwa:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia
działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia OC członków władz MSPiR.
Numer referencyjny: NZ-ET/II/01/19
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II.1.2)

Główny kod CPV
66514150

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania
mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa, w podziale na części.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 171 495.81 EUR

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:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa obejmuje:
1) ubezpieczenie Kadłub i Maszyny, Wydatki oraz OC Armatora statków ratowniczych i statków do zwalczania
rozlewów,
2) ubezpieczenie Kadłub i Maszyny oraz OC Armatora skuterów wodnych i łodzi ratowniczych,
3) ubezpieczenie sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu
podwodnego wraz z oprzyrządowaniem,
4) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg jednostek pływających,
5) ubezpieczenie Rzeczy Osobistych załóg jednostek pływających

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość franszyzy redukcyjnej i wybór klauzul fakultatywnych / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 159 101.98 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo zakupione mienie w okresie
ubezpieczenia do limitu 2 100 000 PLN pod warunkiem, iż Zamawiający zgłosi do Wykonawcy je w ciągu 30
dni od ich daty nabycia. Ubezpieczeniem objęte jest także zwiększenie wartości mienia wskutek wykonania
inwestycji, modernizacji i innych czynności podnoszących ich wartość.
Składka naliczana będzie w systemie pro rata temporis.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności oraz posiadania i użytkowania mienia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności oraz posiadania i użytkowania mienia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa obejmujące:
1) ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wybór klauzul fakultatywnych / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 074.56 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/03/2019
Koniec: 21/03/2020
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: tak
Opis opcji:
1) Klauzula automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia
Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje następujące mienie:
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— wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia
wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych
środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Zamawiającego jest protokół zdawczo-odbiorczy
lub faktura zakupu,
— wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji.
Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową budynki, których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczenia wskutek zwiększenia metrażu. Ochrona rozpoczyna się z dniem przejścia ryzyka na
Zamawiającego. Limit odpowiedzialności 20 % sumy ubezpieczenia.
Nowo nabywane budynki są automatycznie objęte ochroną w całości z dniem przejścia na Zamawiającego
ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.
Zgłaszanie zmian w stanie nieruchomości będzie następowało w terminie: do 21.4.2020 r. za okres od
22.3.2019 r. do 21.3.2020 r.
Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni od środka okresu rozliczeniowego do końca okresu
ubezpieczenia.
W przypadku, gdy wartość budynków w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia,
likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki stosując
odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.
W przypadku nowych budynków zastosowanie wartości odtworzeniowej ustalonej na postawie wartości
kontraktów budowlanych lub wyceny rzeczoznawcy będzie dodatkowo zaznaczane.
2) Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano–montażowych
Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano–
montażowych a także modernizacji części budynków i budowli, w tym wyposażenia.
Ubezpieczenie obejmie swoim zakresem także roboty budowlano-montażowe prowadzone w/na
ubezpieczonym mieniu, oddanym wcześniej do użytkowania/eksploatacji.
Limit odpowiedzialności: 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do mienia ubezpieczonego pozostaje do pełnej sumy
ubezpieczenia.
3) Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji
Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie ochroną ubezpieczeniową (wykaz
będzie podlegał aktualizacji raz do roku przed wystawieniem rocznej dokumentacji polisowej).
Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:
a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub pomieszczeń najmowanych przez
Zamawiającego,
b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu własności nieruchomości na
Zamawiającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości,
c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla
nowowybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Zamawiającego,
d) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy o przedstawicielstwo lub innej umowy o podobnym charakterze w
przypadku rozpoczęcia współpracy z przedstawicielami (butiki firmowe, sklepy) o ile gestia ubezpieczenia leży
po stronie Zamawiającego.
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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wybór klauzul fakultatywnych / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 319.27 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2020
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

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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie części 1 zobowiązany jest wykazać,
że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w Dziale II w grupach co najmniej 1, 6, 12.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od
organów nadzorczych państwa, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie części 2 zobowiązany jest wykazać,
że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w Dziale II w grupie co najmniej 8, 9, 13.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od
organów nadzorczych państwa, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie części 3 zobowiązany jest wykazać,
że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w Dziale II w grupie co najmniej 13.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od
organów nadzorczych państwa, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić:
1. oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego
wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE seria L 2016 r.
nr 3, s. 16),
2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
3. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ lub inny dokument
potwierdzający posiadanie zezwolenia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w
zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia,
4. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7. oświadczenia 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.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
Wzory umów stanowią załączniki do dokumentacji postępowania. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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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: 15/02/2019
Czas lokalny: 11:00

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, Angielski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/04/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie przesłanych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa (parter).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2020 rok
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty i załączonych do niej dokumentów w języku angielskim - dotyczy
to tylko części 1 – ubezpieczenie morskie i tylko wymienionych dokumentów: formularz oferty, oświadczenie
JEDZ, dokument wadium, przy czym Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż dokumenty składane na
późniejszym etapie postępowania, należy złożyć w j. polskim lub wraz z tłumaczeniem na j. polski.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, 2.3 - jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać
w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego
zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne
okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy PLN 00/100) w przypadku złożenia oferty na Część 1
— 200,00 PLN (dwieście PLN 00/100) w przypadku złożenia oferty tylko na Część 2
— 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt PLN 00/100) w przypadku złożenia oferty tylko na Część 3
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
Faks: +48 224587800

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
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2019
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