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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407564-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt filmowy
2018/S 180-407564

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 21
Warszawa
00-724
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Sikorski
Tel.:  +48 225593252
E-mail: marek.sikorski@wfdif.com.pl 
Faks:  +48 228511023
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wfdif.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja skanera do filmów i modernizacja skanera Arriscan
Numer referencyjny: 09/ZPP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32321100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:marek.sikorski@wfdif.com.pl
www.wfdif.com.pl
http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację nowego skanera materiałów filmowych i modernizację
posiadanego przez Zamawiającego skanera Arriscan, zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w
załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
Część 1: „Dostawa i instalacja skanera materiałów filmowych”.
Część 2: „Modernizacja skanera Arriscan".

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja skanera materiałów filmowych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32321100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Skaner do filmów o rozdzielczościach skanowania minimum 6K (5460 x 4148), 4K (4096 x 3112) i 2K (2048
x 1556) wyposażony w mokrą głowicę pozwalającą na skuteczne usuwanie rys z taśmy filmowej w trakcie
skanowania („wet gate”). Istotne dla Zamawiającego parametry skanera to: obsługiwane formaty taśmy
filmowej: N35 (academy) i S35 dla 2,3,4 perforacji, 16 mm i super 16 mm, pozytyw i negatyw z perforacją, na
podłożu acetate, polyester i nitrate; przetwornik obrazu cyfrowego o natywnej dla 6K gęstości pikseli (pixel pitch)
nie gorszej niż 4,125 μm; skaner musi zapewniać technologiczną rozdzielczość skanowania minimum 6K (5460
x 4148), oświetlenie LED (R,G,B,IR) ze stabilizacją temperatury barwowej; optyka z „autofocus” i ustawianiem
obszaru skanowania; ustawianie rozdzielczości skanowania w zakresie co najmniej HD do 6K; skanowanie
nadmiarowe w ramach całej szerokości taśmy filmowej bez utraty informacji widocznej na filmie plus widoczna
perforacja. Dla filmu 35 mm minimum to 28 x 21,5 mm; możliwość założenia rolek filmu o długości do 600 m;
prędkość skanowania (standardowa głowica) 6K i 4K dla filmu 35 mm AXT HDR nie mniejsza niż 2,2 klatki /
sek.; praca w trybie stabilizacji mechanicznej i optycznej położenia (prowadzenia) taśmy nie powodująca
uszkodzeń perforacji i powierzchni filmu; tryb AXT HDR (Dual Gain) do skanowania kontrastowych materiałów
filmowych; pliki wyjściowe RAW w standardzie liniowym, logarytmiczne dla negatywu i pozytywu, z filtrem LUT
użytkownika; głębia bitowa pliku obrazu zapisywanego ze skanera: - 10 bit dla formatu Cineon,- 10 bit i 16 bit
dla formatu DPX,- 16 bit dla formatu TIFF; transport taśmy sterowany cyfrowo bezpieczny dla taśmy o obniżonej
wytrzymałości, także łatwopalnej na podłożu nitro, nie powodujący jej uszkodzenia; możliwość skanowania
taśmy filmowej o skurczu przekraczającym 3,5 %; możliwość skanowania filmu z uszkodzoną perforacją lub
jej dużymi ubytkami; przesuw taśmy wskazany za pomocą rolek zębatych (perforacja) i gładkich (capstan
drive); dostosowywanie prędkości i przyspieszenia przesuwu taśmy do stanu technicznego i wytrzymałości
filmu; sterowanie skanerem za pomocą interfejsu graficznego GUI lokalnie i zdalne (sieciowe) ze stacji
roboczej; zdalne sterowanie systemem powinno umożliwiać, co najmniej: edycję zadań do skanowania (job
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editor), kalibrację skanera: ostrość, balans szarości, kalibracja podłoża, podgląd skanu i kanału alfa w niskiej
i wysokiej rozdzielczości w trakcie skanowania, zmianę parametrów skanowania, kontrolę skanowania wg.
EDL wg. Time Code i Key Code, zarządzanie plikami z zeskanowanym materiałem; połączenie sieciowe z
pamięcią SAN łączem FC, wskazane wsparcie protokołu BrightClip. Zamawiający posiada pamięć SAN firmy
Bright Technologies (www.4Bright.com); połączenie sieciowe NAS – 1GbE i 10 GbE; poprawianie jakości
skanowanego obrazu powinno: - wykorzystywać technologię skanowanie w podczerwieni (w odniesieniu do
filmów kolorowych), która działa podczas skanowania i ma na celu wykrycie i usunięcie zanieczyszczeń w
postaci kurzu i brudów. Tworzy też obraz zanieczyszczeń (kanał alfa) do wykorzystania w programach do
rekonstrukcji obrazu. - przebiegać równolegle z procesem skanowania (w czasie rzeczywistym).- stabilizować
obraz elektronicznie w czasie skanowania; Skanowanie na mokro: skanowanie na mokro „wet gate” - do
usuwania rys z obrazu z zastosowaniem płynu immersyjnego nieszkodliwego dla taśmy i emulsji filmowej.
Skanowanie i dekodowanie dźwięku: skaner powinien być wyposażony w system odczytu dźwięku z filmów 16
i 35 mm działający w oparciu o skany obrazu ścieżki dźwiękowej. Dopuszcza się zastosowanie do tego celu
odrębnego urządzenia. - odczyt ścieżki dźwiękowej o zmiennym położeniu i różnej gęstości optycznej - ma mieć
oprogramowanie do odczytu dźwięku z zeskanowanego obrazu (plików graficznych) ścieżki dźwiękowej filmu
16 i 35 mm. - przetwarzanie dźwięku ma odbywać się w czasie rzeczywistym. Pozostałe inf. zostały zawarte w
SIWZ zał. Nr 1 – Wymagania techniczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modernizacja skanera Arriscan
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32321100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

www.4Bright.com
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Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) w Warszawie, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Modernizacja skanera Arriscan - ta część zamówienia dotyczy rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego
skanera Arriscan o numerze fabrycznym 0013 do konfiguracji najnowszej Arriscan XT. W ramach modernizacji
mają być wymienione następujące główne elementy skanera: Camera head, Image processing unit, Power
supply unit, Illumination rack, Host PC, Touch panel and Arriscan XT branding. Ponadto wymagane jest
oprogramowanie IR-Cleaner. Usługa może być wykonana na miejscu u Zamawiającego lub w serwisie
producenta skanera. W tej sytuacji żadne dodatkowe koszty związane z transportem i ubezpieczeniem
urządzenia nie obciążają Zamawiającego. Pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ zał. Nr 1 – Wymagania
techniczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja urządzenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja - elementy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia
i dokumenty: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla
podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)
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oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 4) 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, 5) 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 - dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia: 1) JEDZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przesłać w formie
elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w pkt XX SIWZ.
Inne dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz oferty - wzór załącznik nr 2 do SIWZ 2) Specyfikacja cenowa przygotowana w sposób podany w
pkt XIII niniejszej SIWZ, 3) Informacje techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w postaci szczegółowych
danych technicznych i testów publikowanych lub potwierdzonych przez producenta oferowanych produktów,
które pozwolą Komisji przetargowej ocenić, czy oferowane produkty spełniają wymagania techniczne zawarte w
Załączniku nr 1 do SIWZ (informacje techniczne – sporządzone jedynie w języku polskim lub angielskim).
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z zapisami w części VII pkt 4 SIWZ (str. 7).
Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (podmioty udostępniające
zasoby). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - wykaz dostaw lub usług
wykonanych 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co
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najmniej: 2 zadań polegających na dostawie urządzeń do post-produkcji lub produkcji filmowej o wartości min.
600 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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: 31/10/2018
Czas lokalny: 10:30

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: 31/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), ul. Chełmska 21,
00-724 Warszawa, bud. nr 16, pok. nr 6

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. Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty dotyczące
każdej części przedmiotu zamówienia. 2. Ustala się wadium: dla 1 części przedmiotu zamówienia w
wysokości: 20 000,00 PLN, dla 2 części przedmiotu zamówienia w wysokości 8 000,00 PLN. 3.Wykonawca
wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy
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jest zobowiązaniem 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 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 poz. 359 i 2260 oraz 2017 poz.
1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego, AL. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr rachunku: 02 1130 1017 0020 1459
2320 0001 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy 09/ZPP/2018, Część .....”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium
wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych
w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy)
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim
Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte
w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
II. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 22aa ust.1 Pzp, tzw. procedury odwróconej,
co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. Oświadczenie - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Inf. z otwarcia ofert, Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu - wzór - zał. nr 4
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO została zamieszczona w SIWZ w cz. XXI.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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:
1. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Pzp.
2. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

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 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018

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

