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S91

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Taśma filmowa
2019/S 091-218433
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: Małgorzata Roguska
Tel.: +48 228511018
E-mail: m.roguskal@wfdif.com.pl
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
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie
są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i
urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal
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:
Sukcesywne dostawy taśmy filmowej
Numer referencyjny: 05/ZLF/2019
II.1.2) Główny kod CPV
32354200
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa taśmy filmowej ramach
projektu: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych,
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach
dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne)oraz zachowania dla
przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części – opis w Rozdziale IV SIWZ.
Część I – Sukcesywne dostawy kolorowej taśmy filmowej.
Część II – Sukcesywne dostawy czarno-białej taśmy filmowej.
Część III - Sukcesywne dostawy kolorowej pozytywowej taśmy filmowej.
Część IV - Sukcesywne dostawy czarno-białej pozytywowej taśmy filmowej.
3. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
32354200-1 – taśma filmowa
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi wskazanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobow...
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 – Sukcesywne dostawy kolorowej taśmy filmowej.
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32354200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
II.2.4) Opis zamówienia:
Część I – Sukcesywne dostawy kolorowej taśmy filmowej.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśmy filmowej Colour Digital
Intermediate Film 35 mm na podłożu poliestrowym w rolkach o długości 610 m w
ilości 258 rolek. Taśma musi być dostosowana do użycia w naświetlarkach
laserowych.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia,
nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku,
pełnowartościowego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego,
mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w
Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać
się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa
II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego Tytuł projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja
polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia
dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzeni
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część II – Sukcesywne dostawy czarno-białej taśmy filmowej.
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32354200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
II.2.4) Opis zamówienia:
Część II – Sukcesywne dostawy czarno-białej taśmy filmowej.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśmy filmowej Digital Separation Film
Black and White 35 mm na podłożu poliestrowym o długości rolki 610 m w ilości
99 rolek. Taśma ta powinna posiadać spektralne dopasowanie do źródła światła
stosowanego w naświetlarkach laserowych na materiałach Black and White.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia,
nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku,
pełnowartościowego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego,
mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w
Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać
się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa
II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego Tytuł projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja
polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia
dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzeni
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część III - Sukcesywne dostawy kolorowej pozytywowej taśmy filmowej.
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32354200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
II.2.4) Opis zamówienia:
Część III – Sukcesywne dostawy kolorowej pozytywowej taśmy filmowej.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozytywowej taśmy filmowej kolorowej
35 mm na podłożu poliestrowym o długości rolki 610 m w ilości 300 rolek.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia,
nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku,
pełnowartościowego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego,
mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w
Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać
się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/12/2020
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa
II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego Tytuł projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja
polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia
dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzeni
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część IV - Sukcesywne dostawy czarno-białej pozytywowej taśmy filmowej.
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32354200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV – Sukcesywne dostawy czarno-białej pozytywowej taśmy filmowej.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozytywowej taśmy filmowej 35 mm na
podłożu poliestrowym o długości rolki 610 m w ilości 99 rolek.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia,
nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku,
pełnowartościowego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego,
mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w
Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać
się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa
II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego Tytuł projektu Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja

13.05.2019, 11:40

Dostawy - 218433-2019 - TED Tenders Electronic Daily

6z9

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:218433-201...

polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia
dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzeni
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 Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. O
udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: nie podlegają
wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykaz ośw. lub
dok, potwierdzających speł. warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a uPzp, w tym jednolity
europejski dokument zamówienia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy –
sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 2) JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) sporządzony
w postaci elektronicznej, zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Podpisany dokument elektroniczny powinien zostać dołączony do
zaszyfrowanej oferty Wykonawcy, Zamawiający informuje, że instrukcja
wypełniania JEDZ - opracowana przez Urząd Zamówień Publicznych dostępna jest
pod adresem https://www.uzp.gov.pl. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy (o ile dotyczy). 4) Zobowiązanie innego podmiotu (o ile dotyczy). 2. 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 (Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w
wyniku wstępnej oceny zostanie uznana za najkorzystniejszą): 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) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przekazuje, stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu, 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, 6) oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzone w postaci

13.05.2019, 11:40

Dostawy - 218433-2019 - TED Tenders Electronic Daily

7z9

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:218433-201...

elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 2a. W celu
oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia
z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
następujące oświadczenia i dokumenty: 1) 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 rz...
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości 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 najmniej: 1 (jednego) zadania polegającego na
dostawie przedmiotu zamówienia o wartości minimum: Dla części I – minimum 80
000 PLN brutto Dla części II – minimum 40 000 PLN brutto Dla części III –
minimum 20 000 PLN brutto Dla części IV – minimum 20 000 PLN brutto 3. W
niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 Pzp)
Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada,
czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa
ust. 2 Pzp). 4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla części I – minimum 80 000 PLN brutto Dla części II – minimum 40 000 PLN
brutto Dla części III – minimum 20 000 PLN brutto Dla części IV – minimum 20 000
PLN brutto
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w załączniku do SIWZ „Wzór 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
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 051-116893
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 08:30
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, POLSKA, w
budynku 16 w pokoju nr 3, za pomocą miniPortalu
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
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, słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych, zero groszy, Dla 2 części przedmiotu zamówienia w wysokości: 5
000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy. Dla 3 części przedmiotu
zamówienia w wysokości: 4 000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych, zero
groszy, Dla 4 części przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 PLN, słownie:
trzy tysiące złotych, zero groszy.
1. Zmiana postanowień Umowy określona została we wzorze umowy w § 9.
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
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
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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:
08/05/2019
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