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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458949-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Paliwo diesla
2019/S 189-458949

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Angowicka 53
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Sawicki
Tel.:  +48 523976511
E-mail: mzkchojnice@op.pl 
Faks:  +48 523973566
Kod NUTS: PL637
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzkchojnice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzkchojnice.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: miejski transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach
Numer referencyjny: ZP-05/2019/DM

II.1.2) Główny kod CPV
09134200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:mzkchojnice@op.pl
http://www.mzkchojnice.pl
www.mzkchojnice.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem, niżej wymienionych paliw:

a) oleju napędowego w ilości szacunkowej – 4 000 000 litrów (4 000 m3);

b) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości szacunkowej – 1 200 000 litrów (1 200 m3);

c) benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości szacunkowej – 80 000 litrów (80 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: PL637
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem, niżej wymienionych paliw:

a) oleju napędowego w ilości szacunkowej – 4 000 000 litrów (4 000 m3);

b) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości szacunkowej – 1 200 000 litrów (1 200 m3);

c) benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości szacunkowej – 80 000 litrów (80 m3).
2. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
a) 09134220-5 – paliwo do silników Diesla (EN 590) – olej napędowy;
b) 09132100-4 – benzyny bezołowiowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95
oraz benzyny bezołowiowej Pb 98 o 20 %
(plus/minus) w stosunku do ilości szacunkowych paliwa określonych w pkt1. Wykonawcy w takim przypadku nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za
niezamówione paliwo.
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
1) Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących Polskich Norm:
a) PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1 — dla oleju napędowego;
b) PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej.
2) Paliwa, tzn. zarówno olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa PB 95 oraz benzyna bezołowiowa PB 98
muszą spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). Parametry techniczne
i chemiczne nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego rozporządzenia. Na
potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań dotyczących paliw, Wykonawca załączy do oferty „pełną
charakterystykę” właściwości fizyko-chemicznych oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB 95 oraz
benzyny bezołowiowej PB 98.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy był odpowiedni do pory roku i
panujących warunków temperaturowych.
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„Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą a rozporządzeniem,
stosuje się przepisy rozporządzenia”.
3). Do każdej dostawy paliwa należy dostarczyć aktualny atest jakościowy od producenta paliwa wykonany
przez akredytowane laboratorium, dotyczący dostarczonej partii. Atest musi:
a) zawierać dane charakteryzujące dostarczone paliwa;
b) być zaopatrzony w datę wykonania badania;
c) być wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
4) Wykonawca zobowiązany jest:
a) wskazać producenta paliw, od którego będzie nabywał paliwo celem odsprzedaży Zamawiającemu poprzez
złożenie na tę okoliczność stosownego oświadczenia, a jeżeli Wykonawca jest równocześnie producentem
paliwa – składa oświadczenie, iż jest
Producentem paliwa i że paliwo dostarczane Zamawiającemu pochodzi z własnej produkcji, oświadczenie na
wyżej wymienione okoliczności zawarte jest w formularzu ofertowym;
b) złożyć oświadczenie, iż oferowane paliwo jest wytworzone zgodnie z wymaganymi przez Zamawiającego
normami i transportowane jest zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych o transporcie materiałów
niebezpiecznych, określonych w
umowie ADR – oświadczenie na tę okoliczność zawarte jest w formularzu ofertowym;
5) Wykonawca obejmie dostawy do Zamawiającego firmowym systemem nadzoru jakościowego
umożliwiającym identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w procesie magazynowania, załadunku i
transportu paliwa. Oświadczenie na tę okoliczność jest
zawarte w formularzu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 376 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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

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:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień składania
ofert koncesję na obrót paliwami ciekłymi, która obejmuje swoim zakresem olej napędowy, benzynę
bezołowiową PB 95 i benzynę bezołowiową PB 98, potwierdzającą, że Wykonawca jest wpisany do rejestru
przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami prowadzonego w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Informacje o zasadach składania i wypełniania JEDZ zawarte są w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec
Tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o wymaganą przez Zamawiającego w
SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw
do wykluczenia, w zakresie jakim powołuje się ich zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składa także JEDZ
Dotyczące tych podmiotów, odrębnie dla każdego podmiotu, zawierający informacje wymagane w części II:
„Informacje dotyczące Wykonawcy” sekcja A i B oraz części III: „Podstawy wykluczenia”, należycie wypełniony i
podpisany przez dane podmioty.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których Wykonawca polega, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dołączył dla każdego z tych podmiotów także informacje zawarte w części IV JEDZ „ Kryteria
kwalifikacji”.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, których wykaz został wymieniony w
rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca powyższe
warunki spełnił.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
1) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 000
000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych);
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa
miliony złotych).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia
nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 PLN
(słownie: dwa miliony złotych);
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN
(słownie: dwa miliony złotych), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek dotyczący spełnienia kwalifikacji technicznych zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że
posiada:
1) niezbędne doświadczenie, tj., jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje dostawy paliw odpowiadające swoim zakresem i rodzajem
przedmiotowi zamówienia w ilościach:

* oleju napędowego w ilości 4 000 m3, tj. 4 000 000 litrów,

* benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 1 200 m3, tj. 1 200 000 litrów,

* benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości 80 m3, tj. 80 000 litrów,
o parametrach określonych w Polskich Normach:
PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1 — dla oleju napędowego,
PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej;
2) niezbędny potencjał techniczny, tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje taborem samochodowym
(cysterny samochodowe min. 2 szt.) zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym i ustawy
o przewozie materiałów niebezpiecznych wyposażonym w końcówki wlewowe z zalegalizowanym
„odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami
zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki –

wskazujące dokładną ilość wydanego paliwa w temperaturze referencyjnej + 15oC (powinny także posiadać
świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa:
1) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, potwierdzający wykonanie dostaw paliw odpowiadających swoim zakresem i rodzajem
przedmiotowi zamówienia w ilościach:
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* oleju napędowego w ilości 4 000 m3, tj. 4 000 000 litrów,

* benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 1 200 m3, tj. 1 200 000 litrów,

* benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości 80 m3, tj. 80 000 litrów,
o parametrach jakościowych określonych w Polskich Normach: PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1 — dla oleju
napędowego oraz PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy dostawy zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 – złoży
oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie były lub nadal
są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów określających czy dostawy zostały lub
są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na okoliczności wskazane w rozdziale V pkt 3 ppkt 3b
SIWZ tj.: * pojazdów do transportu paliw, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu,
nie został wykluczony z postępowania oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej SIWZ oraz Pzp.
2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zamawiający informuje, że podany termin może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania,
w takim przypadku Wykonawca zostanie
Powiadomiony o nowym terminie po zakończeniu postępowania odwoławczego.
3. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną
(art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp). Przed upływem
powyższego terminu, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna
oferta (art. 94 ust 2 pkt 1 ppkt a Pzp).

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
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 08/11/2019
Czas lokalny: 08:30

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: 08/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53 w świetlicy (I piętro), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawy jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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