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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470999-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Cieszyn: Elektryczność
2019/S 194-470999

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Rynek 1
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
ul. Rynek 12
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul. Głęboka 15
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 

mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
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Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
ul. Plac Teatralny 1
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3abc
Cieszyn
43-400
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
Cieszyn
43-400
Polska

www.eopt.pl
mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl


Dz.U./S S194
08/10/2019
470999-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

08/10/2019 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 9

Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.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: https://bip.um.cieszyn.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup energii elektrycznej do obiektów miasta Cieszyn i jego jednostek organizacyjnych”
Numer referencyjny: EO/EE/006/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 5 864,5 MWh
(+/- 10 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Dostawa energii elektrycznej
odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji:
grupa 1 – Oświetlenie uliczne,
grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami
umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 173 175.29 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
https://bip.um.cieszyn.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S194
08/10/2019
470999-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9

08/10/2019 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 9

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Cieszyn

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 5 864,5 MWh (+/- 10 %) w okresie dostaw, tj.
od dnia 1.1.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb
obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji:
grupa 1 – Oświetlenie uliczne,
grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami
umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, w tym w szczególności:
wypowiedzenia istniejących umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży energii
elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych wraz z
zawarciem umów sprzedaży energii elektrycznej.
4. Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert,
Wykonawca powinien umożliwić bez-kosztowe odchylenia od przewidywanego zużycia o co najmniej 10 %
łącznie dla całego wolumenu. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem zamówienia
należy rozumieć jako prawo opcji w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych
Zamawiających, przy czym w stosunku do Miasta Cieszyn również na podstawie umów zawieranych odrębnie
przez samorządowe jednostki organizacyjne, które będą oddzielnymi płatnikami, a które są szczegółowo
opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ.
6. Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z
lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 173 175.29 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wykonawca powinien umożliwić bez-kosztowe odchylenia od przewidywanego zużycia o co najmniej (+/- 10 %)
łącznie dla całego wolumenu w okresie dostaw.

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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 40 000,00 PLN. (czterdzieści tysięcy złotych),

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:
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn.
zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej.
3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp. oraz
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/ UE, którego treść prezentuje zał nr 2 do SIWZ (w formie elektronicznej). Instrukcja wypełniania
JEDZ znajduje się w rozdz. 13 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom do oferty winny zostać dołączone
jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postęp. Wyłącznie na wezwanie
pełnomocnika Zamawiających Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy (zał. 3 do SIWZ) 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;
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3) oświadczenia Wykonawcy (zał. 3 do SIWZ) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Pełnomocnika Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zostanie
wezwany do przedłożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Pełnomocnik Zamawiających nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Pełnomocnik Zamawiających nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z wybranym Wykonawcą, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami wskazanymi
w Załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca będzie zawierał umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami, o których mowa w
Załączniku nr 6 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym Zamawiający
zastrzegają sobie prawo do rekonfiguracji przyporządkowania punktów poboru do poszczególnych umów, jeżeli
będzie to wynikało ze zmian organizacyjnych dokonywanych u Zamawiających.
3. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:
określonych w rozdz. 27 SIWZ i paragrafie 16 projektu umowy.

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
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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: 10:00

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: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pokój 126, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
Będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, pełnomocnik Zamawiających zamieści na swojej stronie
Internetowej informacje z otwarcia ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. informacja o dokumentach składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 (dokumenty te określone zostały
w sekcji III. 1. 1) niniejszego ogłoszenia ust. 4 pkt 1) i 4)):
1) Wykonawca 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) Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 ust. 5 pkt 1 niniejszego
rozdziału SIWZ, 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. Postanowienia ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu SIWZ stosuje
się.
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4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4
pkt 3 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 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 gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienia ust. 5 pkt 2 stosuje się.
5) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Postanowienia
ust. 5 pkt 2 stosuje się.
2. Zamawiający nie przewiduje:
a) udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych,
b) zawarcia umowy ramowej,
c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
d) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal skrytka epuap: Urząd
Miejski w Cieszynie /u390efc0tm/SEKAP oraz pocztę elektroniczną na adres e-mail biuro@eopt.pl .

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: http://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 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.
2. 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.
3. 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.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:biuro@eopt.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/kio
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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: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019

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

