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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623942-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Sprężarki powietrza
2020/S 250-623942

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o.
Adres pocztowy: Siedliska 77
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl 
Tel.:  +48 876210101
Faks:  +48 876102060
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-mazury.elk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408757

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408757
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
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP-PGO/16/2020

II.1.2) Główny kod CPV
42123400 Sprężarki powietrza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o.
2. W części zagospodarowania odpadów (hala sortowni) są stosowane technologie, które wyciągają powietrze z 
różnych części hali w tym z kabin sortowniczych (3 sztuki). Istnieje również technologia nawiewowa (grzewczo-
chłodząca). Zastosowane technologie odpylania hali sortowni oraz technologie wentylacji mechanicznej 
nawiewowo-wywiewnej, szczególnie w części nadawy i kabiny wstępnej segregacji, są niewystarczające ze 
względu na specyficzny skład atmosfery sortowni odpadów oraz bardzo duże zapylenie szczególnie w ww. 
częściach hali.
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Siedliska 77, 19-300 Ełk, 
budynek sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o.”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237252 Odpylacze powietrza pod ciśnieniem
31155000 Falowniki
31213100 Rozdzielnie
39717100 Wentylatory
42512510 Przepustnice
44311000 Skrętki
44322100 Kanały kablowe
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
24113200 Sprężone powietrze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Zakres rzeczowy obejmuje następujące prace:
1) wykonawca przedstawi projekt skutecznego systemu odpylania oraz wentylacji (nawiewno-wywiewnej) 
w hali przyjęć odpadów – „nadawy”, kabiny wstępnej segregacji nr 100 oraz wymiany wentylatora, wraz 
z doborem odpowiednich urządzeń, biorąc pod uwagę moce energetyczne zakładu (projekt elektryczny), 
obliczenia wytrzymałościowe i konstrukcyjne hali. Elementy konstrukcyjne (mocowanie) wykonane z materiału 
nierdzewnego (stal);
2) zaprojektowanie i wykonanie autonomicznego układu sprężonego powietrza, tj. sprężarka przystosowana do 
pracy 24/24 h + instalacja sprężonego powietrza + instalacja elektryczna i obudowanie sprężarkowni. System 
ma znajdować się w miejscu nie kolidującym z pracą instalacji. Zapewnić należy możliwość późniejszego 
podłączenia systemu do monitoringu w Centrum Sterowania Technologią;
3) zaoferowana technologia musi zapewniać eliminację pyłów, odorów oraz substancji toksycznych w powietrzu 
wyciąganym w części nadawy oraz kabiny wstępnej segregacji. System wentylacyjny musi poprawić warunki 
bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Za wszelkie uzgodnienia 
dotyczące spraw sanitarno-higienicznych odpowiada wykonawca;
4) wykonawstwo dotyczy obszarów: hali nadawy, kabiny sortowniczej wstępnej oraz wymiany wentylatora. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia zgodnie z projektem w zakresie nadawy, kabiny wstępnej 

23/12/2020 S250
https://ted.europa.eu/TED

2 / 8



Dz.U./S S250
23/12/2020
623942-2020-PL

3 / 8

segregacji oraz wentylatora, uruchomienie całej technologii, szkolenie i wykonanie pomiarów przepływu i 
wydajności systemu;
5) wykonawca zobowiązany jest do wykonania ww. modernizacji nie wstrzymując pracy linii technologicznej i nie 
zakłócając normalnego trybu pracy sortowni – godziny prac do uzgodnienia z zamawiającym;
6) wymiana wentylatora odpowiadającego za skuteczną wentylację sortowni i utrzymywanie podciśnienia 
w hali kompostowni wraz z instalacją, falownikami, przewodami oraz dostosowaniem istniejącego kanału 

wentylacyjnego i sterowania. Wentylator ma mieć wyższe parametry niż obecnie (obecnie: 34 000 m3 /h/3 000 
Pa);

7) nadawa w hali sortowni (kubatura) 8 574 m3 / 600 m2: modułowy system wentylacji i odpylania o wydajności 

20 000 m3/h przygotowany pod możliwość późniejszego podłączenia np. neutralizatora odorów, kompletny 
układ wyposażenia w kanały wentylacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (instalacja, tłumik, wentylator) wraz z 
czerpniami, przepustnicami i sterowaniem, odpylacz. System odpylania w części hali sortowni, tj. nadawy 
nie może zakłócać normalnego trybu pracy, swobody rozładunku odpadów i załadunku do obu urządzeń 
znajdujących się na nadawie tj. rozrywarka worków i rozdrabniacz;

8) kabina sortownicza wstępnej segregacji nr 100 (kubatura) 105 m3/30 m2. Zadaniem wykonawcy będzie 
doprowadzenie do obsługiwanej kabiny sortowniczej nr. 100 powietrza z zachowaniem 100 % powietrza 
świeżego, zapewnienie wymaganej krotności wymian powietrza, odpowiedni wyciąg powietrza oraz zachowanie 
odpowiednich warunków mikroklimatu zarówno w okresie letnim jak i w okresie zimowym (centrala wyposażona 
w nagrzewnicę oraz chłodnicę freonową) zgodnie z przepisami regulującymi te parametry. System nawiewny 
nie może być bezpośrednio nad pracownikiem, ma zapewniać komfort pracy, a system wyciągowy nie może 
przeszkadzać podczas wykonywanych czynności manualnych w kabinach sortowniczych.
5. Szczegółowe informacje:
1) hala sortowni odpadów komunalnych:
— długość budynku: 100,47 m,
— szerokość budynku: 41,28 m,
— wysokość budynku (kalenicy): 14,29 m,
— wysokość użytkowa hali: 10,0 m,

— kubatura brutto budynku: 54 745,00 m3,

— powierzchnia zabudowy budynku: 4 147,40 m2,

— powierzchnia netto budynku: 4 031,47 m2,

— parter 22,32 m2 + 3 983,70 m2: 4 006,02 m2,

— 1 piętro (zespół sanitarny wraz ze sterownią): 24,35 m2,
— wskaźnik powierzchniowo-kubaturowy: W=Pn/VX100%= 7,36 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 
30 000,00 PLN.

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:
1. Nie podlegają wykluczeniu; brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ust. 
1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według 
załącznika nr 5 do SIWZ (plik w rozszerzeniu .xml).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN.
1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 
złożyć wypełniony Jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące 
dokumenty: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 
V ust. 2.2 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał:
— co najmniej jeden projekt wykonawczy systemu wentylacji hali sortowni odpadów o kubaturze minimum 30 

000 m3 wraz ze specjalistycznym systemem odpylania,
— co najmniej jedną realizacje modernizacji systemu wentylacji hali sortowni odpadów o kubaturze minimum 

30 000 m3 wraz ze specjalistycznym systemem odpylania oraz z badaniami potwierdzającymi skuteczność 
działania instalacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uzupełnienie treści w sekcji III.1.3
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć 
wypełniony Jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml).
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące 
dokumenty:
1) wykaz dostaw – według wzoru załącznika nr 8 do SIWZ – wykonanych lub wykonywanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich 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 przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z 
ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – przykład zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
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 ust. 
1 ustawy Pzp. W związku z powyższym w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
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oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wykonawca 
składa także jednolity europejski dokument zamówienia – dotyczące tych podmiotów oraz przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1 ust. 2.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Wykonawca składa oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ofertę za pośrednictwem formularza składania ofert 
(platformazakupowa.pl) dostępnego na stronie (https://platformazakupowa.pl/transakcja/408757).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokończenie treści z sekcji III.1.1.
1. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru załącznika nr 8 do SIWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej:
1) pkt 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 Pzp;
2) pkt 1 – 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.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. 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. 2 powyżej, 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. przepis ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 ustawy 
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy 
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
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