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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379439-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 154-379439
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych - Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Tel.: +48 857485739
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485625
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Gorczak
E-mail: agorczak@poczta-usk.pl
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uskwb.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa
ul. Waszyngtona 17
Białystok
15-274
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Dymnicki
E-mail: dt@udsk.pl
Kod NUTS: PL841
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Adresy internetowe:
Główny adres: https://udsk.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Białymstoku
ul. Fabryczna 27
Białystok
15-471
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Krzywicki
E-mail: skrzywicki@zozmswia.bialystok.pl
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozmswia.bialystok.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umb.edu.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
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: AZP/261/D/37/TKE-073/15/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), do 4 podmiotów posiadających PPE (punkty poboru
energii elektrycznej), objęte poniższym wykazem:
— budynki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w taryfach: C11– 3 PPE, C12a - 1 PPE, C23 - 6 PPE i
G12w – 3 PPE,
— budynki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w grupie taryfowej: B23 – 2 PPE; C22b – 2
PPE,
— budynki Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w grupie taryfowej B23 – 2 PPE,
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— budynki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w grupie taryfowej B23 – 2 PPE.
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych zawiera Załącznik nr 2 do
SIWZ.
Energia elektryczna winny powinna spełniać wymogi, standardy i parametry techniczne zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz aktami wykona
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
09310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty partnerów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

II.2.4)

Opis zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), do 4 podmiotów posiadających PPE (punkty poboru
energii elektrycznej), objęte poniższym wykazem:
— budynki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w taryfach: C11– 3 PPE, C12a - 1 PPE, C23 - 6 PPE i
G12w – 3 PPE,
— budynki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w grupie taryfowej: B23 – 2 PPE; C22b – 2
PPE,
— budynki Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w grupie taryfowej B23 – 2 PPE,
— budynki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w grupie taryfowej B23 – 2 PPE.
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych zawiera Załącznik nr 2 do
SIWZ.
Energia elektryczna winny powinna spełniać wymogi, standardy i parametry techniczne zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami.
Załącznik nr 3 do SIWZ przedstawia zużycie energii elektrycznej w poszczególnych obiektach partnerów 1, 2, 3
i 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki wykonawcy i zamawiającego zawiera Załącznik nr 6 do
SIWZ – wzór umowy (umowa generalna wraz z umową sprzedaży energii).
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
III. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego.
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Informacje te należy wpisać do jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ załącznik nr 4 do SIWZ).
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2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te należy wpisać do jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ - załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
IV. Złożenie oferty
1. Wykonawca, według wzoru określonego przez zamawiającego, przygotowuje ofertę, którą złoży w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. SIWZ wraz z załącznikami jest zamieszczone na stornie
internetowej zamawiającego www.umb.edu.pl
2.Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” 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 / wniosku wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
Z postępowaniem.
3. Oferta / wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: pdf (zalecane) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z
miniPortal. Ofertę / wniosek należy złożyć w oryginale.
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
Koniec: 31/12/2022
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
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300 000,00 PLN, słownie: trzysta tysięcy złotych
00/100.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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 zamówienia 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 – posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawrze z wykonawcą umowę generalną na sprzedaż energii elektrycznej,
która będzie wyłączną podstawą do zawarcia odrębnych umów sprzedaży energii elektrycznej przez
wyłonionego wykonawcę ze wszystkimi partnerami.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najko. oferty zam. zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną
zgodnie z art. 91a-91 e) ustawy Pzp. Zam. przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty
niepodlegające odrzuceniu. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji pod adresem https://
aukcje.uzp.gov.pl
Kryterium oceny ofert w aukcji będzie cena ofertowa - 100 %.

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: 16/09/2019
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Czas lokalny: 09:00
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: 16/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego - lewe skrzydło Pałacu Branickich - Dział Zamówień Publicznych UMB, ul. Jana
Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
I.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga
złożenia:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku składania oferty przez
konsorcjum każdy z członków konsorcjum powinien posiadać wymagane przepisami prawnymi zezwolenia w
stosunku do czynności, które będzie wykonywał w ramach realizacji zamówienia,
2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu – w formie JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
wymaga złożenia:
1) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania, w formie – JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
5) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór
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oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.
III.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o
którym mowa w pkt II ppkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
IV. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III., zastępuje się
go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt II ppkt 2), składa dokument, o którym mowa
w pkt III., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo...
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
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:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 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 ustawy Pzp.
2. 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 Pzp.
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. 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 albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. 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.
6.4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2019
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