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Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2023/S 020-053341

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 1070001057
Adres pocztowy: ul. Łomżyńska 33
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-863
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Nitka
E-mail: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523252837/+48 523252763
Faks:  +48 523252709
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz-bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2acb2a68-9b06-11ed-b4ea-
f64d350121d2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego, zarządzanie środkami pochodzącymi z ubezpieczenia 
zdrowotnego

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa - zapewnienie wsparcia HWMA oraz SWMA producenta dla urządzeń IBM K-P OW NFZ w Bydgoszczy
Numer referencyjny: NFZ02-WAG.251.1.2023

II.1.2) Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zapewnienie wsparcia HWMA oraz SWMA producenta od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku dla urządzeń 
IBM. KLAUZULA INFORMACYJNA dot przetwarzania danych osobowych przez NFZ w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest 
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa NFZ, z którym może się 
Pan/Pani kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, 
ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESPNFZ-Centrala/SkrytkaESP▪ e-mailem:
sekretariat.gpf@nfz.gov.pl  Dalsze informacje w SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 960 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługi serwisowe świadczone będą dla KP OW NFZ w lokalizacji: Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 i Exea Data 
Center, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wsparcie HWMA i SWMA producenta sprzętu dla serwera IBM Power 9080-MME (SN: 6589A10), konsol HMC 
7042-CR8 (SN: 212E94D i 212E96D ) , biblioteki taśmowej TS4500 3584-L55 (SN: 78BA856) wraz z napędami 
(SN: 780E78B, 780E14B, 780E15B, 780E25B) , przełączników IBM SAN 24B-4 Express (Brocade 300 S/N: 
10500XH, 10500XM, 10500XZ, 10500XN) , macierzy Storwize V7000 (s/n: 7821X7R, 78220PL) wraz z półkami 
dyskowymi (s/n: 782226E, 78223KM, 7825GLV, 7825GKY). Daty skrajne 1.01.2023 - 31.12.2024
Wartość podana w pkt. II.1.5 obejmuje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień 
publicznych – do 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą (trzecia lub czwarta osoba do wymaganego co 
najmniej dwuosobowego zespołu) – posiadającą wiedzę z zakresu IBM Power System i5/OS i posiadającą 
co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów: • „IBM Power Systems Enterprise Linux Technical V2” • “IBM 
Power Systems Infrastructure as a Service Technical V2” • “IBM Power Systems Solution Foundation” / Waga: 
18
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą (trzecia lub czwarta osoba do wymaganego co 
najmniej dwuosobowego zespołu) – posiadającą wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA i 
posiadającą co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów: • MIMIX V8 implementation certification, • MIMIX 
V9 implementation certification,lub wyższy / Waga: 18
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Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny związany z udziałem osób niepełnosprawnych przy realizacji 
zamówienia / Waga: 4
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin 14 dni dot. uruchomienia wszystkich usług i dostarczenia oprogramowania zgodnie z OPZ, wsparcie do 
31.12.2024.

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:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia o 
których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych), i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę..... Zamawiający może zastosować 
tzw. „procedurę odwróconą” na podstawie art. 139 Pzp.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej do reprezentowania 
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, Zamawiający zaleca 
używanie podpisu wewnętrznego i bezpiecznego znacznika czasu).
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert przy pomocy interaktywnego „Formularza 
ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. . Z uwagi na możliwe trudności w przekazaniu 
oferty zaleca się wcześniejsze podjęcie czynności złożenia oferty.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1 Doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 2 zamówień rodzajem odpowiadającym 
niniejszemu postępowaniu tj.świadczenie usługi wsparcia z zakresu HWMA i SWMA dla urządzeń IBM 
w szczególności serwerów bazodanowych IBM PowerSystem „i” lub dostawa nowych urządzeń IBM w 
szczególności serwerów IBM PowerSystem wraz ze wsparciem HWMA i SWMA o wartości usług wsparcia 
nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł brutto (słownie jeden milion czterysta tysięcy) każde zamówienie w skali 
12 miesięcy.W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na 
zdolności podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z 
wykonawców/podmiot trzeci. 2. dysponowanie osobami na etapie wsparcia technicznego tj.: a) co najmniej 
jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu operacyjnego i5/OS V7R2 lub wyższego oraz co najmniej 
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3 letnie doświadczenie w administrowaniu platformą „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden 
z wymienionych certyfikatów:• „IBM Power Systems Enterprise Linux Technical V2”• “IBM Power Systems 
Infrastructure as a Service Technical V2”• “IBM Power Systems Solution Foundation”b) co najmniej jedna 
osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz co najmniej 3 letnie 
doświadczenie w instalacji, konfigurowaniu i administrowaniu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA dla 
platformy „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej certyfikat:• MIMIX V7 implementation certification 
lub wyższy.c) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemów Enforcive Enterprise Security 
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w instalacji, konfigurowaniu i administrowaniu systemu Enforcive dla 
platformy „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej certyfikat:• Enforcive Enterprise Security version 
7 (lub wyższa) certification, Zamawiający wymaga co najmniej dwóch osób i dopuszcza dowolne połączenie 
funkcji z pkt. a-c pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych 
dla poszczególnych funkcji.
Certyfikat ww. osoby ma być aktywny. Osoba ta ma mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie 
oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją 
techniczną systemów.
Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co 
najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych (opis sposobu spełnienia warunków przez podmiot trzeci został opisany powyżej). W 
odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę 
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 
szczególności:1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2)sposób i 
okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 
przy wykonywaniu zamówienia;3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Zamawiający ocenia, 
czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt. 5.2 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.Zamawiający nie zastrzega 
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obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących dostawy /usługi.Wykaz 
podmiotowych środków dowodowych 1) informacja z KRK 2) oświadczenie - grupa kapitałowa,3) zaświadczenia 
US, 4 zaświadczenia ZUS/KRUS,5.odpis KRS/CEIDG6.oświadczenie o aktualności informacji podanych 
w oświadczeniu z art. 125.1.7.oświadczenie o aktualności informacji z art. 5k i art. 7.1. Zamawiający żąda 
przedstawienia tych dokumentów od podmiotów trzecich. Wykaz dostaw + dowody wykonania i wykaz osób.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
ofert wspólna:1 wraz z ofertą oświadczenie- art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.,.2 oferta musi prawnie zobowiązywać 
wszystkich przedsiębiorców,3 przedsiębiorcy wyznaczają lidera- pełnomocnictwo,4 wszelka korespondencja 
oraz rozliczenia wyłącznie z liderem,5 oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje 
wymienione w punktach: 10.14.a,b i c SWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są 
wspólnie..6 ocena spełnienia warunków warunek w punkcie 5.2.1 winien być spełniony w całości przez co 
najmniej jednego wykonawcę, warunek w punkcie 5.2.2a-c może być spełniony łącznie przez wykonawców.7 
wniesione wadium musi wskazywać wyraźnie na wszystkich przedsiębiorców składających wspólnie ofertę, 8.po 
wyborze oferty-umowa regulująca współpracę- solidarna odpowiedzialność.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2023
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 13:00

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:
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
oraz poczty elektronicznej (pod warunkiem, że odbiór tak przesłanej informacji został potwierdzony przez 
upoważnioną osobę) - szczegóły pkt 7 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty i składania oferty pkt 10 SWZ.
Dokumenty postępowania dostępne również na stronie BIP: http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/
zamowienia- publiczne/
Zamawiający wymaga wniesienia wadium - 40 tys. zł.
Wraz z ofertą, każdy wykonawca przekazuje:
a)oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 
31 lipca 2014 r. i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego b) zobowiązanie podmiotu/ów 
udostępniającego zasoby i oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o niepodleganiu wykluczeniu z art. 5k rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,c) 
pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione 
w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ w formie elektronicznej 
(elektroniczny podpis kwalifikowany) lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu 
sporządzonego w formie pisemnej) poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub poświadczona przez mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym d) w przypadku oferty wspólnej 
- przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą umocowanie dla pełnomocnika oraz informację 
- oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (odp.do wykazania 
spełnienia warunków),info o sposobie współdziałania i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4. i 
oświadczenie z z pkt. a. e) dowód wniesienia wadium – kopia przelewu lub oryginał dokumentu w formie 
elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.
1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2 Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 
a 02 - 676 Warszawa), w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym. Do odwołania dołącza się:
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu.
4 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5 Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a.
c) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,
d) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia innych niż wyżej wymienione.
6 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych (od art. 505).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023
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