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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241212-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Usługi związane z odpadami
2020/S 100-241212

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 112
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Omucińska
E-mail: przetarg@pgkslupsk.pl 
Tel.:  +48 598434022
Faks:  +48 598417149
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.pgkslupsk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne, gospodarowanie odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów
komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 1.10.2020 do 30.9.2021
Numer referencyjny: 9/T/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetarg@pgkslupsk.pl
http://www.bip.pgkslupsk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk


Dz.U./S S100
25/05/2020
241212-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 8

25/05/2020 S100
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 8

90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę z terenu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Bierkowie 120, 76-200 Słupsk, frakcji energetycznej odpadów powstałej w wyniku sortowania
odpadów komunalnych, stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów – inne odpady [w tym zmieszane
substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11] – kod 19 12 12
(frakcja wysokoenergetyczna), w celu poddania ich procesom odzysku polegającym na ich przetwarzaniu w
celu przygotowania do dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź odzysku lub unieszkodliwiania w drodze
przekształcenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 120, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę z terenu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Bierkowie 120, 76-200 Słupsk, frakcji energetycznej odpadów powstałej w wyniku sortowania
odpadów komunalnych, stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów – inne odpady [w tym zmieszane
substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11] – kod 19 12 12
(frakcja wysokoenergetyczna), w celu poddania ich procesom odzysku polegającym na ich przetwarzaniu w
celu przygotowania do dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź odzysku lub unieszkodliwiania w drodze
przekształcenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach
niniejszego zamówienia może zagospodarować inne odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie
przetwarzania odpadów po zgodnym ustaleniu stron. Termin wykonania zamówienia przewidziany został od
1.10.2020 do 30.9.2021. W przypadku zawarcia umowy po 1.10.2020 termin realizacji zamówienia rozpocznie
się z dniem podpisania umowy. Przewidywana do zagospodarowania ilość odpadów o kodzie 19 12 12 od dnia
zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy, będzie wynosiła: 6 000 Mg/rok - odpad luzem, 15
000 Mg/rok – odpad zbelowany.

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: 30/09/2021
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: 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

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.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;
2) dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
b) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp;
3) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu;
5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 4);
6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tj. pozwolenie
na prowadzenie procesu odzysku polegającego na przetwarzaniu odpadów i przygotowaniu do dalszego
odzysku, w tym recyklingu R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia
termicznego lub podpisaną umowę z instalacją w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu.
Należy dołączyć aktualną decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu,
tj. pozwolenie na prowadzenie procesu odzysku polegającego na przetwarzaniu odpadów i przygotowaniu
do dalszego odzysku, w tym recyklingu R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze
przekształcenia termicznego Instalacji, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę.
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Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/
lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien
przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk i/lub unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym
ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca
będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy, zgodnie z ustawą o odpadach z 14.12.2012 (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 701 z późn. zm.);
b) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w odpadach i gospodarzących
odpadami (BDO). Wpis winien być dokonany przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby
Wykonawcy i winien zawierać pozwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia.
Cd. w Sekcji III.1.2

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. z Sekcji III.1.2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN.
Cd. w Sekcji III.1.3
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz Oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 6.5 SIWZ (według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, plik o nazwie „espd-request”), sporządzone zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwane dalej JEDZ.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, który należy opatrzyć kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zaleca się
wypełnienie formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w
formacie XML o nazwie „espd-request” stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/;
3) wybrać odpowiednią wersję językową;
4) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy
formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca);
W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia JEDZ;
5) zaimportować pobrany wcześniej plik w formacie XML o nazwie „espd-request”;
6) wypełnić formularz i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu,
W zakresie Części IV Kryteria kwalifikacji JEDZ Wykonawca wypełnia tylko sekcję α, Wykonawca nie wypełnia
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ;
2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia sporządzone według Załącznika nr 4 do SIWZ;

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
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3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; w przypadku ustanowienia pełnomocnika
do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego
Wykonawcy;
4) oryginał dokumentu (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia) potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie
gwarancji lub poręczenia.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”
zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. z Sekcji III.1.2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje instalacją do prowadzenia odzysku w procesie R-1 i/lub R12 lub unieszkodliwiania w procesie
D-10, lub;
b) posiada podpisaną umowę z instalacją w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
nie krótszym niż 10 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, które zostały opisane w pkt 5.1.2 SIWZ:
1) aktualne decyzje administracyjne w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów stanowiących
przedmiot zamówienia oraz dokument potwierdzający wpis do Bazy Danych o Odpadach dokonany przez
Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy, lub podpisaną umowę z instalacją w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu. Należy dołączyć decyzję administracyjną w zakresie
gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu Instalacji z którą Wykonawca ma podpisaną umowę;
2) fotografie przedstawiające istniejące instalacje do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub
unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia, lub fotografie
przedstawiające istniejącą instalację, z którą posiada podpisaną umowę;
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000
000,00 PLN wraz z załączeniem dowodów o uregulowaniu należnych składek.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1) informację 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;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
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3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis 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;
5) 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;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający
przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Załącznik
nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % ceny 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

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: 26/06/2020
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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: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali audiowizualnej pokój nr 07 przy użyciu platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wadium w wysokości w wysokości 150 000,00 PLN. Informacje dotyczące wadium
znajdują się w rozdziale 9.0 SIWZ.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6.13 – 6.16 SIWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 6.12.2 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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