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l, l, ll, V, Vl

Polska Poznań: Usłuqitransmisji śygnału rad owe9o

2 020/s 066-] 57370

o9roszen,e o żamówieliu

§ek!ą l: lruty!4ja zahawiaiaca

l l) Nażwa i adr€śy
oficjalna nJzwa: Pó śkie Rad o Reqiona na Rozqłośn]aW Poznan u Radió Póznań 5,A
Adres pocztorł,y u , BeMińskjego 5

M ejscowość Póznań
Kód NUTs: PL4l 5

Kod pocztowy 60 765
pańseo: pokka
osoba do kontaktóW EWa ZaW eja
E ma l ewa,zaw]e]a@rad opożnan fm
Te, +,13 6] 66,149] 6
Fakś: ,.18 6i 36603l0
Adresy intelnetow.:
c]ówńVadres https iirad opoznan,fm

,2) lnformacja o żafrówleniu wspólnym
,]) Komunika.ja

N eograhi.żonY pełny bezpośledn dostep do dokumentÓWzamÓWen a można UzY9kać beżplatn e pod adresem
htps i]rad opoznan fm
Więce] nformacj można użyśkać pod adl.ś.m pódańVm póvĄ/że]

ofety lub lvn]osk o dopusz.zenie do udz ału w po5tepowan u należy pżeśyłJć droqą elektron .zną za połednicfuem
http5 i,/minipońa,użp 9óv p

],a) Rodzaj ins$^ucji żamawiają..j
Podm ot prawa publ.zneqo

l 5) cłówny p.żedmioi dzilłalnoś.i
]iia działalnoić: Norzen]e pro9ramu rad oWeqo

l l) wi.l!óai lUb 7:!r.ś,.mówi.nia

sWad.zen e usług em s] sygnału ladiówego idośyłu śy9nałóWaud oWlaż ż svqnałam RDs Pokkiego Rad|a Reqionalnej
Rożqłóśn Pó śkieqó Radia Radia Poznań 5 A, W śżeśc u żadJniJćh
Numer leferen.yjny: BKZPrl ] 2020

64żż8:oo
l 3) Rodzaj zahówienia

Prżedm otżamówieniaobdjmuje WykónylvaniJ ułu9 ćałodóbóW€] emisji5y9nału rad óWegó dosyłUsyqnałóWdo
nadajnjkówZamawiają.ego sz.zegółowywykaz oka iza.] op sanyżośbłW rozdz a e l§ Wz op ś przedmiotu
zamÓWen a, szcżegĆ]owe Wymogi WJrunk \r}konan a zamĆWćn a zawarte żonaĘ We Wżoże !mowyoraz W

Rćqulaminie MpółpraćV techn.zne].

1,9] §2a.Unkówa .ałkóWlta wań.ść
] . ,6) lnfolma.Je o .zęśclach

To zamÓWien e podzi€ one jest na.zęŚ.: iak
ofeĄ mozna 9kładaćwodn esieniu do W5zystk.h.zęści

Em sja idosyłz ob ekiu cLR Poznań Pątkowo

l ,2,2) Dodaikowy kod Ub kody cPv
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1,2 3) Miejśc. śwladcźenia usłu9
Kod NUT5: PL4l5

2,,1) opl5 żanówienia:
Przedmlotem zamóWieniajen śWiadczen . u+ug ća]odobowe] enk]isygnału rad owego.1osył śygńałóW do nadajnikóW

ż,5) Kłteria udzi.lenia zanów enla
KMela ókreś one pon żej
KMer]um]akoś. Naea żaopatzeń e naćj w nada]nik rezeNowy / Waga io
cena Wagaj 90

l .ż,6) szacunkowa w.ftość
l],ż,7) okles obowiązYlvania żamóWlenlai unowy ranowej Iub dynami.żn.go sY§temu zakupów

okleśW m eśią.a.h ]6
N n eFze zamóWien e podleqawznowen u nie

1,2,10) nforńacje o of€ńach walianiowy.h
Dopusz.ża s ę śkładanie ófeitWal anto\lYćh ńie

l 2 ll)lnformacj. o op.ja.h

2 l2) lnforma.J. na tenat kjtalogów elekłonicznych
.ż.l3) lnformacj. o funduśżach Unii Eulopejski€j

Zamówjen e dóty.ży pló]ekiuiproqramU finansowaneqo ze irodkóW L]nii EUrope]5kiej nie

l 2 la) lnformacje dodatkowe

Em 5]a idosyłż ob ektu RTCN cóh k,/Śrem!

l],ż,2) Dodatkowy kod lub kody cPV

l1,2 ]) Mi€jśc. śwladcżenla u9łu9
Kod NUT5: PL4l3

1,2,1l opis zamóWleńia:
Prżedm otem zamóWien]Jjen świad.zenie ułUq.a]odobowe] eflk]isygnałU rad owego dosył sYqnałóW no nadainikóW

ż.r] Krytelia udzi.l€nla zanów enia
KMelaókrcśone ponizej
KMer umjakoś. Naea żaópatzen e nacj w nada]nik rezeNowy ] Waga l0
cena Waga] 90

l ,2,6) sza.unkowa waftość
l ,ż,7) ok.es obow ązYłanią żamówlenla, unowy ranoaej lub dynami.żn.go 5yśtemu zakupów

okresW m Eśiąća.h 36
N n eFze żamówien e pod eqawziowen u nie

1,2 l0)liiorma.je o ofeńach walianrowy.h
Dopuszcża ś]ę śkłJdan e ófertł,arantowY.h: n e

l 2 ll)lnforma.j. o op.ja.h

1.2.12) lnformacje na t€mat katalogów elektroni.żnYch
ż l3) lnformacje o iuiduśzach unii Eulopejśki.j

ZamĆwjen e dotyczy plo]ekt!/pbgrańu finanśóWane9ó że śladkóW L]nii Europe]§kiej nie

1,2,1 4) lnlormacj€ dodatkoWe

Em sja idosył z ob ektu RTCN Mikstat kionrówaWlkp

l .ż ż) Dodatkow} kod Ub kody cPv

l],2,]) Mlels.e śwlad.zenia usłU9
Kód NUTS: PL4l6

1,2 4) opls zanówienja
Przedm otem zamówien ajen śW ad.zenie !łu9 całod.bow€] emkji sygnału nd olveqo dosy] sygnałów do nadajnikóW

2.5) Kmella udz1.1en a zamóWienia
KMel a ókleś óne poniżej
Kryter Umjakości Nażlva: żaopatzenie sta.] W nadajnik rezerwowy / Waga: |0
cena Waqa 90

2 6) sża.Unków: w:ł.ić
l .2 7) okles obowiązylvania żlmówi.n a, unowy lanowe] lub dynam]czneqo śyśt€nu żakuDóW

okreśWmeśiaca.h:]6
N i eFz€ zamóWen e podlegaWznowen u: n e

,2,10) lnformac]e o ofeńach wariantowych

2z6 2020-04_03 07.17



t]słulj _ ]57]]70 2020 TFT) Tenderś Elć.lronn] Dli]v hĘs://ted,europa,eU/Udl ?u.ri=TED:NOTICE; l 57370 2020iTEXT:P,,

Dopuszcza 5ię skladan e ofenwarjantowy.h: n e

2 ll) lnformacje o opcjach

] 2 l2) |nformacje na temat katalogów .l.ktonicżny.h
l .2.13) lnformacj€ o funduszach Unii Europejśkiej

Zamówien e dótyczy pló]ekt!/prograhu finanśóWanego ż. środkóW L]nii Eulope]śkiej nie

l,ż,l 4] lnformacj€ dodatkoW.

Em s]a idosy] ż ób ektu TcN Żó{Vien e. kiKón na

] .2,2) Dodatkowy kod lub kody cPv
6Ążżazaa

l ż l) Miejsce śwjadcz€nia usłu9
Kód NL]TS PL4l4

l ,2,4) opiś żanów enia:
Pżedm óiem zamóWen d]€stśW ad.zen]e uśłuq ćałódobóWej €m 5j sygnalu lad óWe9ó dósrłsy]rnałóWdo nadajn ków

l1,2,5) Kryt.rla udzlelenla zamówi€nia
KĄłeria ok.eślone pon ze]
KMeriun]akoś. Nazwa Zaopatżen e nacji!V nadajn k leżćNovY ] Waga ]0
cena Waga:90

l1,2 6) szacunkową Wartość

1,2 7) okr€s obowiązywania zamówlenlai umowY ramowej lub dynaniczn€go §y5tehu zakupów
okles w m es ą.ach 36
N n €]sze zamóWienie pod egaWznowieniu nie

l 2 l0) lnfornacje o ofe ach wariantorych
Dopusz.za 5ie składan e ofeńwariantoa.h: n e

j.2.1 l ) lnfornacje o opcjach

l ,2,1ż) lnformacj€ da t.mat kai.]ogów .l.klronicżnych
l ,2,13] lnformacj€ o funduśzach tJnli Europejskiej

żamÓWiei]e dotyczyplójektu/plóqlamu finanśowaneqo że ś.odkóW Un iEurope]skej nie

1,2,1 4] lnlolmacj€ dodatkoW.

Em sja idosylż ob ektu RTCN Rus nówó kiP]ły

l]2 2) Dodatkowy kod lub kody cPV
61ż2aza0

ll,ż 3) Miejsce świadczedia usłU9
Kod NUTs: PL4]

ll 2 .1) opi9 zamówien a
Przedm otem żamów]en aj€n śW adcz.nie usłuq .ałodobowe] eńiśjj śyqnałU rad owego dosy4 sygnałów do nadajnikóW

1,2 5) KM€rla udż e enla żanówieiia
KĄĄeria o(leślone poniże]
KMel umjakości Nazwa: zaopatrzenie sta.]iW nadajn k rezeNoWy / Waga ]0
cena Waga 90

l2 6l §7:.Unk.w: wi .ść
l2 7) okres obowią4Nania żamówienia, umowy ramowej lub dynaml.znego systemu zakupów

okres W mies ą.a.h] ]6
Ninie]sze zamóWenie pód eqa

l ,2,10) lnformacje o oferta.h warlantowych
oopu5zcza sie skladan e ofetwaliantowY.h: n e

l 2 ll)|nformacjeoopcjach

l ,2,1ż] lnfolmacj€ na iemat katalogów .lektronicżnych
l ż,l3) lnfolmacje o funduszach Unii Europ.jskiej

ZamóWienie doty.zyprojektuiploglamu fina.sowanego ze ślodków !i iEurope]sk ej nie

,ż,l a) lnlolnacje dodatkowe

Em sja dosylz ob ektu sLR BóleWce,

l!,2 2) Dodatkow} kod lub kody cPV
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1,2,]) Mi€jsce świadcżenia usłU9
Kód NUT9] PL,1l3

l],2,4) opiś zamówienia:
Pż.dm ot.m żamóW en a]eśtśWadcżenie usług .ałodobowej em śj śy9nał! ladioweqo dosylsyqnałowdo nadajn kóW
zamawia]ąceqo

l ż 5) Kryteria udżlelenia żanówi€nia
KMeriaokreśjone pon że]
Kmerium]akóśc Nazwa zaopatżen e na.j]Wnada]n k lezeNouy i Waga l0
c€na Waqa: 90

l1,2,5) sża.unkowa waitość

l1,2,7) okl.s obow ązryania żamówi.iia, umowy ramowej lub dynamicznego sy emu zakupów
okre5W m e5ią.a.h: ]6
N n ejsze zamóWen e podlegaWznowen u: n €

l ,2,]0) lnlormacj€ o olćrtach war]adtowych
Dóp .L /. A +óóó n. a ", \d, o, oĄ,L ,F

1,2,1 l) |niolmac]e o opcJ.ch
općje ni.

l ż l ż) |nfolnacje na tema! ka'faloaów elektron .znych
|, lntolna(_e o lundJś7a.l^ Lnii rurop.j§k ej

ZamóWienie dórY.zyplójćktu/ploglamu finansowanego ze ślodków L]n E!rópe]śk ej nie

1,2,] 4) lnlolmacJe dodatkow.

5gklia lll: lnformacje o charakterze !rawiyh, ekorramkz]vmJbarr§olvyrnjlllinlezĄE

l l] wźrUnki ud7iźłu

l l l) zdolność do prowadżenia dz ałalnoścl żawodoweji w tym wyho9i związane 2 wpis€m do rel.§tru żawodowego
lub handlowego
Wykaz klótkiopkwarunkóW
Wće U Wy[ażai a blak! podnalv dówyklucżen a na pod{awie an,24 uśt l pktl] 22 oraz an,24 un 5 pkt4 u aily,
WykonawcyWraz z of€ńą5kłada]ą akrualnv ńa dż]ćń składania of€djedno veuropejsk dokument zamóWen a (]EDz)

będacyośWad.zeniem Własnym WykonaW.óW, nformac]e z vańeWjEDZ stanoWić będąw{ępnydóWód żewvkonawca
n e pódlegawyklu.2en]u ż póśtępowan]a Wykonawry zobow ązani są Wypełnić .żeść ll5ekc]ęA iB częŚĆ 5ek.ję A, B,

c i D, Podane sekcje na €żyWypelnić W zak.e5ie W5kazanym W formu alżuJEDż, nanówiąćyń żałąćzńik nr 6 do slWZ
zJłącznik nl6 żaW era fórmU alż]EDZ w pl ku xml, Formuiarz]EDż]akó EsPD dónepnyjest W po skie] wersjjjęzykowej
5e^v 5u pod adresem hltp5:rie5pd.uzp !oV,p ]fi ter? ańg=p ,

2, Poza ośWad.zen em własnym (]EDZ) Wykonawcy 5klada]ą:
2.1, [Ypełn onylormularz ofeĄ vqwzol! nanólv aceqo załJ.żn k nr l do S|WZ
2.2,dowódWniesenawadum,wprżVpadkulvnoszeniaWadiUmW nne] fornie niż p en ądz]
2 ], pełnómó.njcMo W przypadku,gdyolenew imieniuWvkonaw.ysk]ada pełnohóćnik órazW prżypadkU
WyIonaWćów Wśpólńić !bieqająćy.h ś ę o udz elenie zamówienia (\!Yma9anyjest zakles umo.owan]a orz podpis o5Ób

-pb^- o ł, do
2.4 Wykaz śprżętu plz.Widzian.qó dówykonan a zamÓWen a Wq wzolu stahóWiąceqo załacznlk nr 3 do 5Wz
2.r, Parametrytechn.zne ob ektów róWnoważnyćh Wq Nzolu {anowią.eqo załączn k nr4 do S|WZ (wypełn aneW
prżypadku składan a olen rÓWnoważny.h):
3 nfólmać]azKlajóWegoRe]estuKarnego.WzaklesieokreśonymWan,2,1ust,]pktl],l4i2lustawy,Wynawóna
n e wczeŚn e] niż 6 m esię.y plzez uplfiem telm n! składaniaof€d;
4 óśWiadćzen eWykónaw.yo braku WydaniaWobec n eqo prawomo.neqo Wyroku sadu ub onare.zne] de.yżj
adminjsta.yjnej o zaleqaniu ż ! śzczaniem podatkóW, oplat Iub składek na ubezp eczenie śpołeczne lub żdróWotne
albo W przypadku Wydanja tak eqo !Vr.óku ubdecyzj dokumentóWpoŃeldzają.y.hdokonan€płatnóśćity.h
naeżnóśćiWhz2eW,odsetkam ub qżyvvnam ub zawar.ie W ążąceqo porozum en awsprawie spłat ty.h na eżnoŚci
5 ośWiadczen eWykonaw.y o bra[U olże.żen aWobec nieqo Mułem ślodka zapób egaw.zego żakażu ub eqan a § ę ó
żamÓW]en e pub i.zne
6 zaśWiad.zenieWydane plżez Prezesa UKE o Wpk e do r€]€nru przed5iębior.óWte ekomun ka.yjnych
B,wyhagane dóżłóżenia pó óMalc u ofeń
7 ośWiadczen e o pzyna eźności ub blaku przYnależnóśc dó ter same] qrupy kap tałowej o któle] mowaWan 24 un
] pkt2] u awy składane W.e u Wykazania braku podstawdo WYk u.zenia na pod aWe an.2.1uł l pkt23 uśb[!
Dokuńent,Wq wzólu stanowąc.go żałą.znik nr 2 do sWZ 5kladasęWtelmne3dni.ddnazamjeśz.zenanastron]e
inteinetowe] zamawąąGqo nforha.ji, ó której mówaWań,36 un 5 uśtawy. ookumentWinien być podp sany przez
Wykónawcę lub osobę uplawn oną do lepreżentacj,
Wykonaw.a. Wraz zeżłożeniem ośWiad.ż.nia może plzedsaw ćdowódy że powązan a z nnym Wykonas.ą nie
prowadzą do zakłó.eń konkulen.yjnoś.i Wninie]5zym postępowaniu,

oleńę,]EDż, dokumenty iośW adczenia ólaz pełnóho.ni.Na składa się ża pośredn ctł,em mjniPońa u L]ZP,

8 Wpżypadku qdyWkonawca ma s edz bę naterytorium Rze.zypospo ite] Póhkio], a óśoby których dotyćzy
iokumentz p(tlV.3 ma]ą mi€]śće żam eśzkan a poza terytol um Rże.żypóśpó ite] Polsk €r. Wykonawca W odniesieniu
do ty.h osób składa niormac]ę z odpowiedn €9ó lż]enru albo,W przypadkU braku rakieqo reiestru nnyrótrnolvazny
dokumentwzakres e określonym !v ań 24 Un l p[t l4 i2l wydany przez orqan sądowy lub admin stacy.rny kla]u,W
którym óśóba ta ma mieFć€ żańieśżkania wysaw onynieW.ześniej n ż 6 mies ęcy prżed UpĘuem terh iU śkładan a

]eże W kra]u, W któ.ym miejs.e zamieszkanja ma osoba, które] przedmiotowydokument ma dotycżyć, nieWydaje śię
tak ch dokum€ntów Wykonaw.a żanępuje 9ó dokumentem zawierającym ośWiadćżenie i€] osaby złDżanym plzed
notal !szem ub plzed o19ań,,,

l 1,1 2) sytuacja €konomicżna i linanśow.
l 1,1 3] zdo ność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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l 1,5) lnfolhacje o zanówien ach zastrzeżonych
l ,2) Waluhki doĘczące zamówienia
2, ) lnfolma.]e dotycżąc. okreś onego zawodu
2,2) Walunki r.a izacj umowy:

Wykonaw.a lwy[onaw.y !V5pó]nie ubieqają.y się o Udz e enie zanóW en a) plżed podp 5aniem umowy zóbowiazanyje*
doWnies en a zabezpie.zen a należytego Wykonan a ufiowy iprzedłóżei a dowodu poNierdża]ącegó Wn es en €
zabezp e.zen a. Dodatkowó, pó WYbożć ofeny a prżed żalval.iefo u m owy Wykonawcy Wśpó n e ub eqa]ą.y 5ię o
udz elenj€ zamóWien a przedloźą !mowę requ]ują.aWspólpracę tych Wykonaw.ćW
Walunki reaiża.j unoliy rozdzia] l s]Wż

l .2 ]) lnforhacje na temat placowników odpowi€dzialdych za wykonanI. zahówien .
s€k.la lV Plo..dUra

V,l l) Rodza] pro.edury
Pro.edura otlvańa

v,l 3] ]nformacje na temat umowy ramow€j lub dyńamicznego systemu zakupóW

V,l a) zmniej5z€nie liczby rozwiązań ]Ub ofeń pod.żas n€9ocjacji lub dialoqu
V,l 6) lnfornaci. na t€nat aukcll €lektlonl.żn.i
V,l 3] lnforma.j. nat€mat Porozumi€niawśprawi€ żamówi€ń rżądowych (cPA)

żamćWen ejenob]ete Póroż!m]enieh W śplawe złńóWeń rządou}ch nie

V 2) lnforma.j. admini ra.yjne

V,2 l) Poprzednia publika.ja dorvcżąca prżedmiorowego postępowaiia
v ż ż) Termln składania ofe lub wniośków o dopusżcżenie do udżlału

Data: O3iO5i2020
cżas IokainV: l0:00

lV 2.3) sżacunkowa data wysłania żaproszeń do składania of€ń ]ub do udż ału wyblanym kandydaiom
lV 2,4) ]ężyki, w których można 5polządźać oferty lub Wniośkl o dopuszcz.n]e dó udz]ału:

lV 2,6) MInIna|ny okreś, w którym oferent będzi. żw ąźany ofertą
oleńa mus za.hować Ważnóść (tó:a7i07]2a2a

lV2 7) w:runkiófu:l.i: óf.ł
Data 03iO5i2020
czas oka ny 13 00

s€sjaofuarcaofeń]est]awna dokonana bedz ew sjedzibie żamawia]ącegó 60 765Poznań,u BeNńskego5 saa
narad PoL§KA

vl l) ifolma.je o powtalzającym się charakterze zamówienia
]eslto zamóWienie o.halakterze powtalżają.ym 5 ę tak

l- ,o1n] - o9lo /",

Vl 2) ]iforma.je na temat procesów el€ktronlcżnych
Akceptowane będą faktury elektron czne

Vl 3) lnforha.je dodatkowe:
Wykonawryzobow ązanisą umieścć na m n Pońa U UżP:
], fórmu arż ofenY wóryginale Wpóna. e ektloni.żne], podp sany kwa ifkóWaiym podpisem elektron.znym
Wykonaw.y ub upelnomocn onego przedstawi.ela Wykonawcy
2,]ednojtyeulopejskidókumentżańóWieniaOEDż) woryqinale podpiśJny klva ifikowanym podp sem elektron.znyfi
Wvkonawcy ub upełnomóćn óneqo przedsbwic ell Wykónaw.y,]EDz kazdeqo z Wykonaw.ówWspólnie ubiegająryćh ś ę
o żamóWien e. podpisU]e kwa ]fkowanym p.dp sem e €ktoni.znym każdyz WykonawćóW lub !pełnomocn on\
przedstaw. el Wykonaw.ÓW
3,óryginałgwarancj i pólę.żenia wpźypadku!!nóśżenialvad Um W inne.]lorn e niżpen eżńa
4 r,l"ż p-?ę lp-]"]ldl" Ę9o do Ą o d d 7"l o\ ł "
5, Parametry te.hn].zne obiektów róWnoważnvch
6, pelnomó.nicfuo W plżYpadku gdyófćnę W m en u WykónaW.Y5kłada pełnomo.n k ólJz W plżVpadkUWykonawcóW
W5pó n e ubleqa]ący.h się o udzie en e zamóW en a woryqinale Wpónaćidokumentu elektron.znego pódp s)neqó
kwa ifkowanym podp sem e ekt|ón.zńVń WykonJwćy !b el.kłon.znej kopiipkemneqo óryg ńałU pełnomocniclwa
uwelżvteln on€j prz.z notarusza kwallikowanym podpis€m elektron cznym,
Pozostale ośwad.zen a idokumenty(punkt V ppkt ] 6 oraz 3 9) na eży żłozyi W posta. dokunentu e ekt|on.żnegó
pódpisaneqo przez Wykonalvce iub upelnomo.n oneqo prż€dstawcie aWykonawcy kWJ fikówanym podpisem
elektron cznym lub W e]ektroni.znej kop iośW ad.zen a pośWiad.żonej za zgódność z oryg nalem.

v,a) proceduryodwoławcże

V,4,]) organ odpow]edzlalny za plocedury odwoławcż.
ofćja na nażWa Kla]óWa zba odwoław.ża
Adres pocztolr}: u. Postępu l7A
Mie]śćówóść] Waużawa
Kod po.ztowy: 0ż 676

Tel : 1.13 22.153730l
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Fa|s +4a żż45a77a0
Adres ntelnetowy: M,użp gov p

V|,4 ż) o19an odpowiedżialny za pro.edury mediacyjn€
Vl4 ]) składańi€ odwołań

Dokladne inlorma.]e na temJt telminów sk]adania odWołań
l,Ślódk ochlóny plawne] okleślon€ W dż ale Vlu{a[v prżVłUqująWykonaw.om atakże nnympodmotom,ieżeimają
!b mie i nteres prawnyW uzyskan u przedm otowego zamóW enia ólaż pon eś lub nogą pónieść śzkódę W lVYn ku
narusżen a pżez żamawając€gó pżepńó\! u a!ry,
2, odwó]an e pżyług!]e \tłą.żnie od n eżgódńe] ż prżep samiustalvY.zynnoś. Zańawia ą.eqo pod ete W
p.nępowan U lub zan echania .zvnnoś. . do której zamawia]ący]en zobow ązanv na podstalve unaw
], odwołanie powinno Wśkażylvać .żynność lub zanjechanie czynńóśrizamalv ają.ego, któlej żażuca śię n eżgodność z
pżepńam uśtawy żawierać zwięzłe przedśtawienie żalżutÓW, ó[reŚ aĆ żądan e olażWśkazylvać okól .znoŚ.i iaktyczne
prawne uzasadn ają.e wnies en e odwolania
4, odwo]an e Wnos s e do Plezesa lzbyW form e p semnej a bo W pónJćie €ktloniczne], opat|zone podp sem
(łasnore.żnym a bo [waliikowa.ym podpisem € ekton.żiym
9, odwó]u]acy pżesyła kopię odwołan a żanawiajacenu prżed upły emtermnudownesenaodwołaniaWtłkiśpóśób,
abY móqł on 5 ę zapoznać zjeqo treśc a prżed upi,Veh teqó telhinu, odwolu]ą.y prżeśyła kópię odwółania prży uży.iu
p atlormvza pomo.ążakladk Kolespondenc]a'.
6,odwotanieWnos sęWtelm]ne]Odn od dnia przenan a infolmaćj óćzynnoi. Zamaw ają.ego sĘnowiące]
pod*awg dojeqoWnies en a przvuzy. u ir.dkóW komun ka.j elektron.znejabóWre.mnel5dni jeże izostato
przesłanew nnysposób,
7,odwołaniedoty.zaceteściogłószenaubpo{anoweń§WżWnóśśęWterminelOdnoddniapub]kal]
ogłoszen aw Dż enn]ku !lżędovlym Uni Eulóp€]śk]e] !bżahieszczen a slwż na nlóńie ntelneiovej, odyo|anie lvobec
innych.zynnoś. Wnosj 5ię !Vrernin e 0 dniod dn a, W którym powżiętó Ub przy zachowan u należ!łó] narJnnas.
można by1o powziąćWiadófróść óokólcżnośc ach *anólvących podstawę do]ego Wn eśjenia
3 Wkonat(a hóże zqłóś ć przYnąp enie dó pónępowana odlvolaw.żego !Vtelff n e 3 dn od dnia otrzymania kópii
ódWółania Wskazu]ą.ltronę do które] przy!t9pu]e i intere5 W uzyśkan u lożnlzygnję.ia na korzyŚĆ slóny, dó któlej
przystępuje Zqloszen e prżynąpien a dorę.ża s ę Prezesow zbyW póna.i papierowe] ub e ekt|ónićżnej arego kop e
pżeśyla śie zamaw ają.emu oraz Wvkonawćywnosżą.emU odwo|an]e
9 Zamaw ają.y lub odwolują.y może zqłosić opozy..rę p2e.iv plżynąpieniu nneqoWykonaw.y n e późnje] niż dó ćzasU
o§var. a rozprawy.
l0, cżynnóśc uczenn ka postępolvania Ddwoławćżeqo nie hoqą pozostawaćwsplżećżnóś.iz czynnoścam
ośW ad.zen am sronydo któle] przystąp ł z zanżeżen em żgłósżenia sprzecWu codó uwzględn enia prż€ż
zahawia]ą.egóW ćałóśćiżarzuióv podnieś ónyćh WódWołaniu przez u.zenn kaj który prżystąp łdo postępo§an a po
5tlon e Zamaw ają.eqo,

v.a,a) Źródło, sdzie można uzyskać inlolmacje na temat 9kładania odwołań
of.ja na nazwa: Kra]owa zba odwoławcza
Adl.ś pócżió!!y: U Pónępu l7A
Mie]s.o\!oŚĆ: Wa6zawa
Kod pocztowy:02 676

Tel: 43 22453730l
Fakś l43 224537700
Adr.s ntelnetow],: frW uzp qov pl

Vl 5) Data wysłanla niń ej5z€9o ogłoszenia:
3l r0] i2020
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