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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406752-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Olej napędowy
2018/S 179-406752

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
Tel.:  +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl 
Faks:  +48 566555339
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.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.mzk.torun.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Numer referencyjny: MZK.PZ-251-21/18

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku:

mailto:zampub@mzk.torun.pl
http://www.mzk.torun.pl
http://bip.mzk.torun.pl/
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1) oleju napędowego w ilości szacunkowej 5 900 m3 (dla temperatury referencyjnej +15oC), w tym:

a) olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości szacunkowej 2 800 m3,

b) olej napędowy „standardowy” w ilości szacunkowej 3 100 m3,

2) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 110 m3.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń, ul. Legionów 220, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku:

1) oleju napędowego w ilości szacunkowej 5 900 m3 (dla temperatury referencyjnej +15oC), w tym:

a) olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości szacunkowej 2800 m3,

b) olej napędowy „standardowy” w ilości szacunkowej 3 100 m3,

2) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 110 m3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy oleju napędowego standardowego (w
szczególności w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).
Dostawy mają następować autocysterną z oplombowanymi wlewami i wylewami pozostającą w dyspozycji
Wykonawcy, na koszt Wykonawcy do magazynu – stacji paliw Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w
Toruniu.
W przypadku, gdy zawory załadunkowe i rozładunkowe autocysterny nie są przystosowane do ich
plombowania, Zamawiający dopuszcza zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której znajdują
się zawory.
Zamawiający dopuszcza różne systemy zabezpieczania autocystern w tym plomby elektroniczne pod
warunkiem nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu na czas realizacji dostaw niezbędnych urządzeń oraz
przeszkolenia pracowników umożliwiające sprawdzenie nienaruszenia plomb.
Zamawiający będzie wykorzystywał zamawiane produkty nie tylko do celów własnych. Zamawiający posiada
stosowną koncesję na obrót paliwami i przedstawi ją przy zawieraniu umowy.
Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
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Koniec: 31/12/2019
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowany olej napędowy i benzyna odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) wzór świadectwa jakości dostarczanego oleju napędowego;
2) oświadczenia dotyczące parametrów oferowanego oleju napędowego wg wzoru;
3) oświadczenie dotyczące parametrów oferowanej benzyny bezołowiowej wg wzoru;
4) wyniki badań oleju i benzyny.

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:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: – za Wykonawcę spełniającego ten warunek zostanie uznany Wykonawca posiadający
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia;
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, na podstawach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem
art. 133 ust. 4 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
Wykaz oświadczeń i dokumentów
1. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu specyfikacji oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1.1 jednolity europejski dokument zamówienia (dalej jako „JEDZ”) aktualny na dzień składania ofert stanowiący
oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (bardziej szczegółowe informacje na temat JEDZ oraz formy składania JEDZ i innych
dokumentów zawarto w pkt III.1.3 ogłoszenia – Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów);
1.2 w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy – dowód na to, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt VI.1.6-7 SIWZ);
2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 3b do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany
złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualne na dzień ich złożenia następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w
złożonym (złożonych) JEDZ:
3.1 aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia;
3.2 dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U.2016, poz. 1126) w par. 5 pkt 1 (informacja z KRK), 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego), 3
(zaświadczenie ZUS), 4 (odpis z rejestru), 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, itp.), 6 (oświadczenie dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie), 9 (oświadczenia
dot. podatków i opłat lokalnych), szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt VI.3.2, z uwzględnieniem §7 oraz §8
ww. Rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP
oraz Wykonawców mających siedzibie na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 ww. Rozporządzenia). W przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
Wykonawca składa skazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia)
również w odniesieniu do tych podmiotów.
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału postępowania oraz wymaganych od Wykonawców
dokumentów podmiotowych i przedmiotowych zamieszczono w SIWZ (rozdziały V i VI).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia: – Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: – za Wykonawcę spełniającego ten warunek zostanie uznany
Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie przynajmniej jedną dostawę (jedną umowę) oleju
napędowego o średniej wielkości dostaw w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy przynajmniej 2 000

m3. Jeżeli umowa ujęta w wykazie zastała zawarta na 12 miesięcy, albo okres krótszy niż 12 miesięcy – ww.
minimalna wielkość dostaw dotyczy okresu jej obowiązywania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniana przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
— jednolity europejski dokument zamówienia (dalej jako „JEDZ”) aktualny na dzień składania ofert stanowiący
oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;
JEDZ powinien być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Wzór oświadczenia JEDZ stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za
pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, a hasło (i ewentualne inne niezbędne
informacje) umożliwiające Zamawiającemu zapoznanie się z jego treścią zamieścić w formularzu ofertowym.
Informacje na temat wypełniania oraz sposobu składnia JEDZ zawarto w pkt VI.1.1-VI.1.8 oraz VI.4.1-VI.4.2
SIWZ.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany
złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualne na dzień ich złożenia następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane
w złożonym (złożonych) JEDZ – wykaz dostaw 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 rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Oświadczenia (inne niż JEDZ) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 400 000 (słownie: czterysta tysięcy, 00/100)
PLN. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na
rachunek bankowy numer: 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. (w tytule
przelewu prosimy wpisać: wadium MZK.PZ-251-21/18). Potwierdzenie dokonania przelewu należy załączyć
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do oferty. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty (prosimy nie łączyć dokumentu trwale
z ofertą, aby umożliwić jego zwrot). Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy, mają
obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno
zostać załączone do oferty. Jego treść powinna jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy,
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz zakres umocowania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

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

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 11:50

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Sala Narad NOT w budynku administracyjnym MZK w Toruniu Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu,
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
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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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ilekroć w ustawie mowa jest o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, ze zmianami).
Ilekroć w ustawie mowa jest o SIWZ, należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia
MZK.PZ-251-21/18 udostępnioną nieodpłatnie do pobrania na stronie http://bip.mzk.torun.pl i zawierającą
pełne informacje na temat zamówienia (w tym m. in. przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji,
warunków udziału w postępowaniu i wymaganych od Wykonawców dokumentów i oświadczeń podmiotowych i
przedmiotowych).
Zamawiający, poza przypadkami wystąpienia przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty wskazanymi w
ustawie, odrzuci również ofertę (zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy), w której udział towarów pochodzących
z Państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy
2014/25/UE, nie przekracza 50 %.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wskazany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą należy
rozumieć jako 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

http://bip.mzk.torun.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

