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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330425-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Olej opałowy
2018/S 144-330425
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów w Gdańsku, ul. Targ Rakowy
7/8, 80-940 Gdańsk
Tel.: +48 583266168
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury
ul. Targ Rakowy 7/8, pok. 208
Gdańsk
80-940
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretariat - pok. 208
Tel.: +48 583266105
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim
Numer referencyjny: PI.TPZGD.2600.051.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09135100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie
województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 4
do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w województwie pomorskim
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo pomorskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Dostawa oleju opałowego lekkiego o łącznej ilości 291,192 m
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
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70 % ilości szacunkowej oleju opałowego, określonej w §
1 ust. 1 Projektu umowy, z zastrzeżeniem pkt 2. Pozostałe 30 % oleju opałowego może zostać zamówione
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w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego
przedmiotu umowy w ilości większej niż 70 % ilości szacunkowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Projektu
umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony
Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
2. W przypadku wzrostu cen na rynku, powodującego brak możliwości zakupu przez Zamawiającego
gwarantowanej ilości oleju opałowego, co może wystąpić w sytuacji gdy maksymalna wartość umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1 Projektu umowy nie wystarczy na zakup 70 % ilości gwarantowanej, lub w
przypadku likwidacji punktów odbioru oleju wymienionych w Załączniku nr 2 do Projektu umowy, w okresie
obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia gwarantowanej ilości
kupowanego oleju opałowego, o której mowa w § 1 ust. 3 Projektu umowy. W takim przypadku niewykupienie
przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ilości gwarantowanej (70 % ilości szacunkowej, o której
mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy) nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania niniejszej umowy.
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w województwie kujawsko-pomorskim
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
3

Dostawa oleju opałowego lekkiego o łącznej ilości 650,654 m
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
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70 % ilości szacunkowej oleju opałowego, określonej w §
1 ust. 1 Projektu umowy, z zastrzeżeniem pkt 2. Pozostałe 30 % oleju opałowego może zostać zamówione
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w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego
przedmiotu umowy w ilości większej niż 70 % ilości szacunkowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Projektu
umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony
Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
2. W przypadku wzrostu cen na rynku, powodującego brak możliwości zakupu przez Zamawiającego
gwarantowanej ilości oleju opałowego, co może wystąpić w sytuacji gdy maksymalna wartość umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1 Projektu umowy nie wystarczy na zakup 70 % ilości gwarantowanej, lub w
przypadku likwidacji punktów odbioru oleju wymienionych w Załączniku nr 2 do Projektu umowy, w okresie
obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia gwarantowanej ilości
kupowanego oleju opałowego, o której mowa w § 1 ust. 3 Projektu umowy. W takim przypadku niewykupienie
przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ilości gwarantowanej (70 % ilości szacunkowej, o której
mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy) nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania niniejszej umowy.
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
c) oświadczenia 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,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu,
f) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w
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formie dokumentu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. wykażą, że
posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
należycie wykonuje co najmniej 1 dostawę oleju opałowego lekkiego (grzewczego), o wartości brutto nie
mniejszej niż: dla części nr 1 - 100 000,00 PLN; dla części nr 2 - 200 000,00 PLN. Wykonawca w przypadku
złożenia oferty na więcej niż jedną Część może wykazać się dostawą na łączną sumę obejmującą Części,
na które została złożona oferta. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie wartość dostaw w ramach 1
umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać wartość dostaw wykonanych/wykonywanych do upływu terminu
składania ofert, przy czym wartość dostaw wykonanych/wykonywanych musi potwierdzać spełnienie ww.
warunku.
2) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną autocysterną zgodną z wymaganiami normy PN-91/C-04024 „Ropa
naftowa i przetwory naftowe - Pakowanie, znakowanie i transport”, posiadającą ważne badania techniczne
dopuszczające do ruchu, która wyposażona będzie w zalegalizowany i zaplombowany licznik pomiarowy w
jednostkach miary – litr.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.
Wraz z zobowiązaniem Wykonawca złoży dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zobowiązanie wraz z ww. dokumentami Wykonawca składa wraz z ofertą.
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2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt
1ustawy Pzp.
Ciąg dalszy poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli
osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.d)
ustawy Pzp.
6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw, sporządzonego wg załącznika nr 6 do SIWZ, potwierdzającego
spełnianie warunku określonego w pkt 1.1). Do wykazu należy załączyć dowody określające należyte
wykonanie/wykonywanie dostaw, którymi są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych ww. dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na
3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów wymienionych powyżej, ze wskazaniem przyczyn.
2) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy, sporządzonego wg załącznika nr 7 do SIWZ, potwierdzającego
spełnianie warunku określonego w pkt 1.2) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Część 1 – 8 000,00
Część 2 – 18 000,00

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy każdorazowo następować będzie w oparciu o faktycznie
zrealizowaną dostawę na podstawie protokołu potwierdzenia dostawy paliwa.
2. Zamawiający zapłaci należność za każdą dostawę w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury
wystawionej na podstawie protokołu potwierdzenia dostawy paliwa dla danej dostawy, o którym mowa w § 3 ust.
8 Projektu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za daną dostawę (nie później niż 7-go dnia od daty
odbioru przedmiotu dostawy).

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy określający warunki jej realizacji stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 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: 07/09/2018
Czas lokalny: 10:45

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Poczcie Polskiej S.A. Pion Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój
212.

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:
VII 2019
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1)1 niniejszego ogłoszenia:
1) lit. a) – 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 Pzp;
2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziału,zastępuje się je 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. Zapis pkt 2 stosuje się.
4. Dokument, o którym mowa w pkt III. 1).1).1.f) niniejszego ogłoszenia składa się w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII.6 SIWZ.
5. Dokument, o którym mowa w pkt III. 1).1).1.e) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa: w pkt III. 1).1).1.a) – III. 1).1).1.d) oraz III.1.3)6. niniejszego ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α części IV formularza JEDZ (ogólnego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia
konkretnych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona jedynie w stosunku do
wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej (zgodnie z pkt II.2.5) niniejszego ogłoszenia).
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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2018
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