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PL-Parczew: Usługi sprzątania 

2012/S 207-340825 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136 
Osoba do kontaktów: Marianna Korniluk PL-21-200 Parczew 
21-200 Parczew 
POLSKA 
Tel.: +48 833552113 
E-mail: zaopspzozparczew@wp.pl 
Faks: +48 833552113 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzozparczew.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna 
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie 
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1) Opis 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ 
w Parczewie. NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3521/20/2012. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług Usługi  
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem 

Kod NUTS PL314 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem zamówienia jest: 
a) całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości polegające na myciu, czyszczeniu i 
dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach należących do SPZOZ w Parczewie – Załącznik 

mailto:zaopspzozparczew@wp.pl?subject=TED
http://www.spzozparczew.pl/
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nr 2 do SIWZ; 
b) świadczenie usługi transportu wewnątrzszpitalnego zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
90910000, 90920000 

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
II.1.8) Części 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 
1. Zakres usług obejmuje 6 548,29 m2 utrzymania czystości w pomieszczeniach 
Zamawiającego w podziale na pakiety, w których występują różne obszary mycia 
i dekontaminacji, wg których określono zasady sprzątania i dezynfekcji powierzchni. 
2.Pomieszczenia szpitalne podzielone zostały na pakiety, w których występują obszary 
mycia i dekontaminacji, według których określono zasady sprzątania i dezynfekcji 
powierzchni. 
 

Pakiet A - blok operacyjny, trakt porodowo-operacyjny - 238,80 m2; 
Pakiet B - oddziały szpitalne, sterylizacja, pracownia endoskopowa, pracownia diagnostyki 
obrazowej, pomieszczenie odpadów - 3354,22 m2; 
Pakiet C – Zespół Poradni specjalistycznych, Dział rehabilitacji - 619,65 m2; 
Pakiet D – Pomieszczenia administracyjne, klatki schodowe, piwnice, ciągi komunikacyjne, 
pomieszczenia pomocnicze - 2335,62 m2. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 968 719,39 PLN 
II.2.2) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.3) Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

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

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1 )Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 
10.000,00 PLN. 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r 
Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 
Nie zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
a złożona oferta zostanie odrzucona. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. 
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących: 
Zapłata za wykonanie usług płatna będzie za okres rozliczeniowy miesiąca w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 
III.1.4) Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak 
Opis szczególnych warunków: 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 
do specyfikacji wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 12 do siwz). 
2. Oświadczenie o osobach nadzorujących usługę sprzątania Załącznik Nr 6a. 
3. Szczegółowy opis organizacji pracy na wszystkich oddziałach, zgodnie z załącznikiem nr 9 
pkt 2. 
4. Zasady wewnętrznej kontroli jakości świadczonej usługi przeprowadzanej przez 
Wykonawcę, proponowane dokumenty kontroli jakości, zgodnie z załącznikiem nr 9 pkt 4. 
5. Wypełniony Wykaz środków i preparatów dezynfekcyjnych oraz procedura postępowania z 
zużytymi mopami, ściereczkami i wózkiem po sprzątaniu, zgodnie z załącznikiem nr 11. 
III.2) Warunki udziału 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: działalność prowadzona na potrzeby 
wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 
sprzątania w szpitalu i transportu wewnątrzszpitalnego w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum jedną usługę sprzątania w szpitalu i transportu wewnątrzszpitalnego, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg Załącznika nr 10 
niniejszej specyfikacji). Do każdej usługi umieszczonej w wykazie należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Wartość wykonanej 
usługi nie może być mniejsza niż 700.000,00 PLN brutto. 
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy. 
A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do siwz. 
2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę 
sprzątania w szpitalu i transportu wewnątrzszpitalnego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 10 niniejszej 
specyfikacji oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane 
należycie (minimum jeden dokument). Wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 
700.000,00 PLN. 
3. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca 
przedstawi w Załączniku Nr 9 pkt. 1 do SIWZ wykaz posiadanych narzędzi i urządzeń. 
4. Wykonawca przedstawi informację o osobach, które będą nadzorować usługę utrzymania 
czystości, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do siwz. 
5. Opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
1.000.000,00 PLN. 
6. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
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technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków) jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b. 
B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z 
załącznikiem nr 5A do siwz. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 
3. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
7. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2-4 i 6 składa: 
1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 5 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7-8 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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10. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym że w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca 
musi wykazać posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie 
z przedmiotem zamówienia (a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia). 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W wysokości nie mniejszej niż 
1000000 PLN. 
III.2.3) Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
a) Zamawiający dokona oceny potencjału technicznego na podstawie wypełnionego wykazu 
narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi wg Załącznika Nr 9 
pkt. 1 do SIWZ. 
b) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby, które będą nadzorowały usługę sprzątania 
legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska. Wykonawca 
przedstawi informację o doświadczeniu i o odbytych szkoleniach z zakresu utrzymania 
czystości osób nadzorujących usługę sprzątania sporządzoną na podstawie Załącznika Nr 6 
i Nr 6a do SIWZ. 
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1) Rodzaj procedury 
IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta 
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału 
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 

1. cena. Waga 85 

2. Ocena jakości. Waga 10 

3. Niezmienność cen. Waga 5 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
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IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
SPZOZ.V.ZP-3521/20/2012 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie 
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 4.12.2012 - 11:30 
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom 
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu polski. 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 4.12.2012 - 12:00 

Miejscowość: Parczew. 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3) Informacje dodatkowe 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej 
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia np. w szczególności w przypadku zwiększenia powierzchni sprzątanej. 
Wartość zamówienia (bez VAT) łącznie z przewidywanymi zamówieniami uzupełniającymi 
wynosi 2 953 079 PLN. 
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  
Polska 

VI.4.2) Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2. Odwołanie wnosi się w następujących terminach: 
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem; 
2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt. 1; 
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej; 
4) odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
5) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
6) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 

VI.5 Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
23.10.2012 
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                                                                                                      Dyrektor  
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                                                                    w Parczewie 

                                                                                            mgr  Janusz Hordejuk 


