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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457438-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Autobusy transportu publicznego
2016/S 249-457438

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Warszawska 109/111
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Przybysz, Krzysztof Maciejewski
Tel.:  +48 447237571
E-mail: mzk@mzk-tomaszow.pl 
Faks:  +48 447237442
Kod NUTS: PL115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzktomaszow.pl/bip/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzktomaszow.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109/111
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Przybysz, Krzysztof Maciejewski
Tel.:  +48 447237571
E-mail: mzk@mzk-tomaszow.pl 
Faks:  +48 447237442
Kod NUTS: PL115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzktomaszow.pl/bip/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:mzk@mzk-tomaszow.pl
www.mzktomaszow.pl/bip/
www.mzktomaszow.pl/bip/
mailto:mzk@mzk-tomaszow.pl
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Inna działalność: Miejski transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do obsługi elementami nowoczesnego
systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.
Numer referencyjny: MZK/5/2016/PU

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych,
miejskich autobusów hybrydowych na potrzeby transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

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
34121400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL115
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstawowa charakterystyka pojazdów:
1) Długość całkowita: od 11 500 mm do 12 200 mm.
2) Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych): do 2 550 mm.
3) Wysokość całkowita: do 3 450 mm.
4) Ilość miejsc pasażerskich siedzących i stojących – co najmniej 75.
5) Minimalna ilość miejsc siedzących (bez miejsca kierowcy) – 25, w tym co najmniej: 4 miejsca siedzące
wykonane jako siedzenia specjalne dla pasażerów niepełnosprawnych,
6) Co najmniej 5 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, tj. umożliwiające
pasażerowi swobodne zajęcie miejsca z poziomu podłogi bez pokonywania stopni.
7) Silnik wysokoprężny napędu hybrydowego o pojemności co najmniej 4,5 dcm³, lecz nie większej niż 7,5 dcm³
z chłodzeniem powietrza doładowanego.
8) Silnik Diesla spełniający poziom emisji spalin min Euro-6.
9) Moc minimalna silnika wysokoprężnego 150 kW / 210KM.
10) Silnik spalinowy musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach
maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590: 2013, Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. 2015 poz.
1680).
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11) Poziom emisji spalin (wg testu WHTC), nie większy niż:
— emisja tlenku węgla CO – 4,0 g/kWh,
— emisja węglowodorów THC – 0,16 g/kWh,
— emisja tlenków azotu NOx – 0,46 g/kWh,
— emisja cząstek stałych PM – 0,01 g/kWh.
12) Maksymalne zużycia oleju napędowego na podstawie testu SORT-2 nie większe niż 30 litrów/100 km.
13) Akumulacja energii elektrycznej w autobusie ma pochodzić z rekuperacji (przetwarzania energii
hamowaniana energię elektryczną) oraz nadmiaru chwilowej mocy silnika wysokoprężnego, które mogą
występować jednocześnie lub niezależnie od siebie.
14) Autobusy muszą być pojazdami fabrycznie nowymi (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z
20.6.1997 – tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zmianami). Zamawiający wymaga, aby wszystkie
elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy każdego z systemów, a także dostarczany
wraz z autobusami sprzęt, urządzenia i narzędzia były fabrycznie nowe.
15) Autobusy muszą posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji
Typu WE Pojazdu”, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.3.2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1475) wraz z załącznikami,potwierdzające
bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.spełnienie warunków
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 305 z późn. zmianami)
wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.
16) Autobusy mają posiadać napęd hybrydowy, napędzany silnikiem wysokoprężnym i silnikiem/silnikami
elektrycznym/elektrycznymi w równoległym lub szeregowym systemie hybrydowym. Silniki napędu
hybrydowego mogą pracować, w zależności od potrzeb, na przemian lub jednocześnie.
Szczegółowy opis zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie parametrów
technicznych określony jest w części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący jej integralną
część.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPLD.03.01.02-10-0004/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamówienie w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.I Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie III.I.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty w języku polskim w formie pisemnej.

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:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
1. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 wykluczy Wykonawcę:
— który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art.270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm. 5) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. 2016 poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 tiret 2;
— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego,mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne,mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;



Dz.U./S S249
24/12/2016
457438-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

24/12/2016 S249
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 8

— który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2015 poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 2016 poz. 437 i 544);
— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
— którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. 2015 poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wyk na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów złotych.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż
polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według
Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs
ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po zamieszczeniu ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
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 następujących
oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 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:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał
dostawy co najmniej 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej, hybrydowych z silnikami
wysokoprężnymi, zasilanymi olejem napędowym o wartości min. 5 milionów złotych brutto.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
— 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

www.nbp.gov.pl
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawa wszystkich 5 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych niskoemisyjnych autobusów musi być
zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.9.2017 Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdów w
sposób sukcesywny tak ażeby nie przekroczyć wskazanego powyżej terminu.

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: 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: 02/02/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 02/02/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ul. Warszawska 109/111 – MZK, Tomaszów Mazowiecki.

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:
1. Do oferty wykonawca dołącza:
1) jednolity europejski dokument zamówienia,
2) formularz ofertowy,
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3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagania określone przez zamawiającego
na podst. art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z paragrafem 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający tj:
a) kopię Świadectwa homologacji typu pojazdu (kompletny dokument łącznie z pełnym opisem technicznym
typu pojazdu),
b) do kopii „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oferowanego typu autobusu, Wykonawca załącza wyniki
badań homologacyjnych przynależnych do danego świadectwa homologacji w zakresie hałasu zewnętrznego,
c) certyfikat lub inny dokument, potwierdzający, że silnik zastosowany w oferowanych autobusach spełnia
normę czystości, pozwalającego na rejestrację autobusów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) kopię Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus,
e) rysunki lub schematy lub projekty wnętrza autobusu, na których widoczny będzie układ siedzeń – (w zakresie
podkryterium oceny ofert 2 i 3).
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa jednolite dokumenty
dotyczące podwykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjanci), jednolity
dokument(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają 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.
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych)
w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej (z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2000 o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert.
Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego.
Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

