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Polska-Warszawa: Usługi ochrony zdrowia 

2020/S 165-401252 

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 3A 

Miejscowość: Warszawa 

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 

Kod pocztowy: 02-673 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Zbigniew Majchrzak 

E-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.nfosigw.gov.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.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne 

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 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Środowisko 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401252-2020:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401252-2020:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401252-2020:TEXT:PL:HTML#id2-III.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401252-2020:TEXT:PL:HTML#id3-IV.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401252-2020:TEXT:PL:HTML#id4-VI.
mailto:Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl?subject=TED
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.1)Nazwa: 

Świadczenie usług zdrowotnych 

Numer referencyjny: WZ/18/2020 

II.1.2)Główny kod CPV 

85100000 Usługi ochrony zdrowia 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Usługi 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych. Świadczenie usług zdrowotnych 

będzie obejmowało świadczenie: 

a) w ramach zamówienia podstawowego – dla pracowników NFOŚiGW oraz emerytów i rencistów 

(byłych pracowników NFOŚiGW); 

b) w ramach prawa opcji – dla członków rodzin pracowników NFOŚiGW oraz członków rodzin 

emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW). 

W ramach zamówienia podstawowego przewiduje się, że świadczenie obejmować będzie: 

pracowników, przy czym przeciętne miesięczne zatrudnienie określa się na poziomie 672 osób, 

emerytów i rencistów, przy czym określa się przeciętną miesięczną liczbę emerytów i rencistów 

na poziomie 125 osób, Członków Zarządu – 5 osób. 

W ramach prawa opcji przewiduje się przeciętną miesięczną liczbę pakietów rodzinnych na 

poziomie 320 sztuk oraz liczbę osób objętych pakietem senior – 80. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części II i III SIWZ. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 4 565 736.00 PLN 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

85121000 Usługi medyczne 

85131000 Usługi stomatologiczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Warszawa 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych. Świadczenie usług 

zdrowotnych będzie obejmowało świadczenie: 

a) w ramach zamówienia podstawowego – dla pracowników NFOŚiGW oraz emerytów i rencistów 

(byłych pracowników NFOŚiGW); 

b) w ramach prawa opcji – dla członków rodzin pracowników NFOŚiGW oraz członków rodzin 

emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW). 

W ramach zamówienia podstawowego przewiduje się, że świadczenie obejmować będzie: 

pracowników, przy czym przeciętne miesięczne zatrudnienie określa się na poziomie 672 osób, 

emerytów i rencistów, przy czym określa się przeciętną miesięczną liczbę emerytów i rencistów 

na poziomie 125 osób, Członków Zarządu – 5 osób. 
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W ramach prawa opcji przewiduje się przeciętną miesięczną liczbę pakietów rodzinnych na 

poziomie 320 sztuk oraz liczbę osób objętych pakietem senior – 80. 

Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z tzw. prawa opcji w terminie do 36 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, przekazując Wykonawcy stosowne oświadczenie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części II i III SIWZ. 

Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia określa się na 4 565 736,00 PLN netto, 

W tym wartość szacunkową zamówienia objętego prawem opcji określa się na 1 408 320,00 

PLN netto. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi – rozdział 6, działu II, art. 138g i nast. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp, z zachowaniem zasad równego traktowania i konkurencji, 

przejrzystości i proporcjonalności. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które zostały wymienione w wykazie usług 

społecznych i innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 

2014/24/UE. 

Ciąg dalszy z pkt VI.3) <2>: 

16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane 

pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP). 

17. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

18. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz 

W załączniku do niniejszej SIWZ. Wypełniając formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku należy zwrócić uwagę na podanie właściwego Identyfikatora postępowania. 

19. Złożenie oferty: 

19.1 Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, o których mowa w pkt X.1.6) IDW należy 

złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca powinien podać swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być 

prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu 

email). 

19.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

19.3 Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. 

Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale 

nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

19.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

Szczegółowy opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określony 

został w pkt XXII IDW. 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 4 565 736.00 PLN 
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II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej 

Okres w miesiącach: 36 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia w terminie jej 

obowiązywania, tj. 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Termin obowiązywania umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania wartości 

całkowitej przedmiotu umowy (kwoty przeznaczonej na jej realizację) w takim stopniu, że nie 

będzie możliwe opłacanie usług dla Ubezpieczonych za jeden dzień. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału 

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:  

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne: 

1) nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 

2) muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 2 poniżej. 

2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

wykonywania określonej działalności zawodowej, zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony 

do prowadzenia działalności leczniczej na podstawie ustawy z 15.4.2011 o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 i 567). 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej zobowiązany jest wykazać, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ... 

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: 

Ogólne warunki umowy stanowią część II SIWZ. 

Ciąg dalszy pkt III.1.4) <1>: terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwukrotnie) usługi (w ramach odrębnych 

kontraktów) polegające na świadczeniu usług zdrowotnych w formie pakietów abonamentowych 

dla firm/podmiotów, przy czym każda z usług świadczona była przez co najmniej 12 miesięcy, 

a średnia miesięczna liczba pakietów w ramach każdej z usług, w okresie 12 miesięcy w którym 

świadczona była usługa, wynosiła co najmniej 100; 

b) do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował: 

B1) co najmniej 1 placówką medyczną, z usług której będzie mógł korzystać Zamawiający w 

ramach realizacji zamówienia, położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby 

Zamawiającego, do której można dotrzeć pieszo, środkami komunikacji miejskiej lub 
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samochodem, przy czym przyjmuje się następujący sposób pomiaru odległości: odległość 

liczona jest w kilometrach wzdłuż ... 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Forma procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej 

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury: 

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie: 

Ciąg dalszy pkt III.1.4): <2>: 

Najkrótszej drogi miejskiej wg wskazania na mapie Google (maps.google.pl), przy wyborze 

samochodu jako środka lokomocji i zaznaczeniu start – adres siedziby Zam. (ul. Konstruktorska 

3A, W-wa), koniec – adres placówki udostępnianej przez Wykonawcę położonej najbliżej 

siedziby Zam., 

B2) co najmniej 8 placówkami medycznymi w Warszawie, z usług których będzie mógł 

korzystać Zamawiający w ramach realizacji zamówienia, 

B3) co najmniej 70 placówkami medycznymi ... 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia 

zainteresowania udziałem 

Data: 11/09/2020 

Czas lokalny: 11:00 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 

Polski 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

Akceptowane będą faktury elektroniczne 

Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

1. Ciąg dalszy z pkt III.1.4) <3>: na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bez uwzględnienia 

placówek w Warszawie), z usług których będzie mógł korzystać Zamawiający w ramach 

realizacji zamówienia. 

c) do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował w placówkach w Warszawie 

lekarzami specjalistami, w tym co najmniej: 15 specjalistami z zakresu alergologii, 15 

specjalistami z zakresu chirurgii, 15 specjalistami z zakresu dermatologii i wenerologii, 6 

specjalistami z zakresu diabetologii, 1 specjalistą z zakresu dietetyki, 15 specjalistami z 

zakresu endokrynologii, 80 specjalistami z zakresu interny, 3 specjalistami z zakresu 

gastroenterologii/gastrologii, 40 specjalistami z zakresu ginekologii, 1 specjalistą z zakresu 

hematologii, 1 specjalistą z zakresu hepatologii, 20 specjalistami z zakresu kardiologii, 2 

specjalistami z zakresu nefrologii, 15 specjalistami z zakresu neurologii, 1 specjalista z zakresu 

onkologii, 30 specjalistami z zakresu ortopedii, 30 specjalistami z zakresu okulistyki, 20 

specjalistami z zakresu otolaryngologii/laryngologii, 1 specjalistą z zakresu proktologii, 1 
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specjalistą z zakresu psychiatrii, 4 specjalistami z zakresu pulmunologii, 1 specjalistą z zakresu 

radiologii, 3 specjalistami z zakresu reumatologii, 4 specjalistami z zakresu urologii. 

2. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegóły określa pkt VI.3 części I SIWZ 

(IDW). 

3. W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sposób spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określa pkt VI.4 IDW. 

4. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także pozostałe dokumenty wskazane 

poniżej. 

4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 6 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 

SIWZ, z wyłączeniem Wykazu usług oraz Wykazu placówek, o których mowa w pkt 4.1.1 poniżej, 

które należy złożyć wraz z ofertą. 

4.1.1. Wykaz usług wykonanych, 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 przedmiotu (w tym 

średniomiesięcznej liczby pakietów abonamentowych), dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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. 

4.1.2. wykaz placówek dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 

z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedłożyć następujące oświadczenia i 

dokumenty:  

4.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o ..... 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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Tel.: +48 224587706 

Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Środki ochrony prawnej w skazane są w pkt XXIV IDW. 

Ciąg dalszy z pkt VI.3) <1>: 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 Pzp; 

4.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4.2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

5. Ponadto, Wykonawca na wezwanie Zam. i w terminie przez niego wskazanym przedłoży 

informację, w formie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 798), z innymi Wyk, którzy złożyli oferty. Zam.w 

wezwaniu przekaże informacje podane w czasie otwarcia ofert. 

6. Pkt VII.4-5 IDW określa dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca, gdy ma siedzibę lub m-

sce zamieszk. poza teryt. RP. 

7. Pkt VII.4-6 IDW określa, jakie są składane dokumenty w przypadku Wyk. wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

8. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt 1 

powyżej, z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

9. Kryteria oceny ofert: 

a) Cena (C) – waga: 60; 

b) Doświadczenie (D) – waga: 20; 

c) Dostępność usług (U) – waga: 20. 

Szczegół. opis punktacji w przyjętych kryteriach określa SIWZ. 

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

11.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej na adres e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl. 

12. Osobą uprawnioną przez Zam. do kontaktowania się z Wyk. jest: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl?subject=TED
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Zbigniew Majchrzak – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30; e-mail: 

Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl 

13. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

14. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udz. zam. publicznego, powinien 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

15. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu („Warunki usługi”, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP 

(https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej 

zadawane pytania do niniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu 

akceptuje regulamin dostępny na stronie https://epuap.gov.pl., a także regulamin miniPortalu. 

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 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587706 

Faks: +48 224587700 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

21/08/2020 
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