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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450348-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Olej opałowy
2018/S 199-450348

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

AMW Rewita Sp. z o.o.
ul. Św. J. Odrowąża 15
Warszawa
03-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Osińska
Tel.:  +48 222709558
E-mail: zp@rewita.pl 
Faks:  +48 222702143
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewita.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dwwam.nowybip.pl/
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
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Oddziałów AMW Rewita Sp. z o.o.
Numer referencyjny: RWT/PZP/50/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09135100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zp@rewita.pl
www.rewita.pl
http://dwwam.nowybip.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddzialów AMW Rewita Sp.
z o.o., w ilościach i asortymencie określonym w częściach:
Część nr 1 - Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Zakopane;
Część nr 2 - Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Pieczyska;
Część nr 3 - Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Solina;
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: dwwam.nowybip.pl.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Zakopane
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Rewita Zakopane, ul. Nędzy-Kubińca 101 34-511 Kościelisko

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Zakopane w ilości ok.
705 m3. Wymogi oraz szczegółowy opis zamówienia określony został w SIWZ.

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
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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. W przypadku niewykorzystania wartości Umowy po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu całkowitego wykorzystania
wartości Umowy, określonej w § 7 ust. 1 Umowy.
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2. Okres obowiązywania Umowy wskazany w § 8 ust. 1 Umowy może zostać przedłużony do czasu zawarcia
przez Zamawiającego nowej Umowy na dostawę Towaru objętego niniejszą Umową. Z tego tytułu Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 Umowy zgodne z cenami jednostkowymi netto
określonymi w Formularzu ofertowo-cenowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości zamówienia o 20 % z zastosowaniem cen
podanych w Formularzu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części Towaru wynikającej z braku lub
ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do
zakupu 60 % wskazanej wielkości zamówienia). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu
niewykonania Umowy w tym zakresie przez Zamawiającego w całości. Powyższe postanowienie nie dotyczy
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na warunkach określonych w § 12 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy wskazanego w § 8 ust.
1 Umowy do czasu zawarcia przez Zamawiającego nowej Umowy na dostawę Towaru określonego w Umowie.
Z tego tytułu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 4 Umowy zgodne w cenami
jednostkowymi netto określonymi w Formularzu Ofertowym.
6. Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym
oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie.
7. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego
go zobowiązania, nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego
pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie
wymaga zmiany 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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Pieczyska
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Rewita Pieczyska, ul. Wypoczynkowa 1, 86-010 Koronowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Pieczyska w ilości ok. 75
m3. Wymogi oraz szczegółowy opis zamówienia określony został w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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. W przypadku niewykorzystania wartości Umowy po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu całkowitego wykorzystania
wartości Umowy, określonej w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Okres obowiązywania Umowy wskazany w § 8 ust. 1 Umowy może zostać przedłużony do czasu zawarcia
przez Zamawiającego nowej Umowy na dostawę Towaru objętego niniejszą Umową. Z tego tytułu Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 Umowy zgodne z cenami jednostkowymi netto
określonymi w Formularzu ofertowo-cenowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości zamówienia o 20 % z zastosowaniem cen
podanych w Formularzu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części Towaru wynikającej z braku lub
ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do
zakupu 60 % wskazanej wielkości zamówienia). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu
niewykonania Umowy w tym zakresie przez Zamawiającego w całości. Powyższe postanowienie nie dotyczy
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na warunkach określonych w § 12 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy wskazanego w § 8 ust.
1 Umowy do czasu zawarcia przez Zamawiającego nowej Umowy na dostawę Towaru określonego w Umowie.
Z tego tytułu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 4 Umowy zgodne w cenami
jednostkowymi netto określonymi w Formularzu Ofertowym.
6. Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym
oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie.
7. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego
go zobowiązania, nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego
pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie
wymaga zmiany Umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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 wysokości 5 000 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Solina
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Rewita Solina, 38–612 Solina

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Rewita Solina w ilości ok. 500
m3. Wymogi oraz szczegółowy opis zamówienia określony został w SIWZ.

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
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
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. W przypadku niewykorzystania wartości Umowy po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu całkowitego wykorzystania
wartości Umowy, określonej w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Okres obowiązywania Umowy wskazany w § 8 ust. 1 Umowy może zostać przedłużony do czasu zawarcia
przez Zamawiającego nowej Umowy na dostawę Towaru objętego niniejszą Umową. Z tego tytułu Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 Umowy zgodne z cenami jednostkowymi netto
określonymi w Formularzu ofertowo-cenowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości zamówienia o 20 % z zastosowaniem cen
podanych w Formularzu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części Towaru wynikającej z braku lub
ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do
zakupu 60 % wskazanej wielkości zamówienia). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu
niewykonania Umowy w tym zakresie przez Zamawiającego w całości. Powyższe postanowienie nie dotyczy
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na warunkach określonych w § 12 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy wskazanego w § 8 ust.
1 Umowy do czasu zawarcia przez Zamawiającego nowej Umowy na dostawę Towaru określonego w Umowie.
Z tego tytułu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 4 Umowy zgodne w cenami
jednostkowymi netto określonymi w Formularzu Ofertowym.
6. Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym
oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie.
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7. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego
go zobowiązania, nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego
pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. W przypadku
nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie
wymaga zmiany Umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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 wysokości 20 000 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:
Wykonawca spełni warunek, w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający żąda załączenia aktualnej koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 3 do SIWZ - Projekt 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
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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: 22/11/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: AMW Rewita Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, sala
konferencyjna.

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. Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale V, VI, i VII Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia
(JEDZ).
2. Zamawiający informuje, iż wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale VII SIWZ oraz w
załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ).
3. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega
wykluczeniu oraz, że spełniania warunki udziału w postępowaniu; (Wykonawca w formularzu JEDZ wypełnia
tylko sekcję α formularza i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV formularza dotyczących
kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez
Zamawiającego warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty
wskazane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na
podstawie 26 ust. 1 ustawy Pzp). JEDZ składa się w formie elektronicznej zgodnie z opisem w Rozdz. VII SIWZ.
4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Rozliczenia pomiędzy zamawiający i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
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6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnej polisy OC w
związku z prowadzona działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość
wygranej Części zamówienia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku:
a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
b) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę podatku VAT;
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r.
O minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
e) zmiany podwykonawcy z powodu ogłoszenia upadłości podwykonawcy, zakończenia współpracy Wykonawcy
z podwykonawcą lub innych okoliczności uniemożliwiających dalszą współpracę z dotychczasowym
podwykonawcą.
2. Zmiana treści Umowy na podstawie ust. 1 lit b), c) i d) powyżej jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy
Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Wykonawca wykaże, że zmiany wskazane w ust. 1 lit
b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz przekaże Zamawiającemu
szczegółową informację o tych kosztach przy zawieraniu Umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.
2. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.
3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej – 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018

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

