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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613956-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Kotły grzewcze
2022/S 214-613956

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Opoczno
Krajowy numer identyfikacyjny: 7681717575
Adres pocztowy: ul. Staromiejska 6
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Tworek, Danuta Urbańczyk
E-mail: zamowienia21@um.opoczno.pl 
Tel.:  +48 447860165
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.opoczno.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:
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno
Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

II.1.2) Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni na biomasę 
dla prywatnych budynków mieszkalnych,instalacji kotłowni gazowych dla prywatnych budynków mieszkalnych 
oraz instalacji kotłowni gazowych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opoczno, które są 
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realizowane w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w 
Gminie Opoczno”.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 509 867.83 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni na biomasę dla prywatnych budynków 
mieszkalnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Opoczno

II.2.4) Opis zamówienia:
4.2.1.CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA – Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni na 
biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opoczno, która jest realizowana w ramach 
projektu p.n.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” 
obejmująca w szczególności:
1)opracowanie dokumentacji projektowych(uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji organu 
administracji architektoniczno-budowlanej w tym: zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, 
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jeśli jest wymagane oraz innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń, 
zaświadczeń),
2)dostawę urządzeń i elementów instalacji (w tym system detekcji CO), przeprowadzenie na miejscu demontażu 
istniejących urządzeń oraz montażu instalacji kotłów w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z 
uruchomieniem,
3)wymianę 15 sztuk instalacji kotłowni na biomasę zlokalizowanych w Nieruchomościach jak niżej:
a)zestaw 1: kocioł na zgazowanie drewna o mocy minimum 19,5 kW – 1 szt.,
b)zestaw 2: kocioł na zgazowanie drewna o mocy minimum 19,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. 
– 2 szt.,
c)zestaw 3: kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 14,5 kW – 2 szt.,
d)zestaw 4: kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 14,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.– 4 
szt.,
e)zestaw 5: kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 19,5 kW – 1 szt.,
f)zestaw 6: kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 19,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 5 
szt.,
4)przeszkolenie Mieszkańców Nieruchomości co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz 
z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem Mieszkańcom.
4.3.Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę dla wszystkich trzech części zamówienia 
opisany jest w PFU, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszoną awarię na wezwanie / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”, który 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 
IV Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla prywatnych budynków 
mieszkalnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Opoczno

II.2.4) Opis zamówienia:
4.2.2.CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA - zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych 
dla prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opoczno, która jest realizowana w ramach projektu 
pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” obejmująca w 
szczególności:
1)opracowanie dokumentacji projektowych (uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji organu 
administracji architektoniczno-budowlanej w tym: zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, 
jeśli jest wymagane oraz innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń, 
zaświadczeń),
2)dostawę urządzeń i elementów instalacji (w tym system detekcji gazu i CO), wybudowanie zewnętrznej 
instalacji gazowej (do skrzynki gazowej lub zbiornika LPG), dostawa i montaż zbiornika LPG wraz z 
fundamentem i uziemieniem dla kotłów na gaz płynny, przeprowadzenie na miejscu demontażu istniejących 
urządzeń oraz montażu instalacji kotłów w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z 
uruchomieniem.
3)przygotowanie przez Wykonawcę dla użytkownika wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru zbiornika 
LPG przez UDT, a użytkownik wystąpi o odbiór do UDT,
4)wymianę 42 sztuk instalacji kotłowni gazowych dla prywatnych budynków mieszkalnych jak niżej:
Instalacje zlokalizowane w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m2:
a)zestaw 1: kocioł 1-funkcyjny na gaz ziemny o mocy min. 14,5 kW – 3 szt.
b)zestaw 2: kocioł 1-funkcyjny na gaz ziemny o mocy min. 14,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
10 szt.
c)zestaw 3: kocioł 1-funkcyjny na gaz ziemny o mocy min. 19,5 kW – 1 szt.
d)zestaw 4: kocioł 1-funkcyjny na gaz ziemny o mocy min. 19,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
8 szt.
e)zestaw 5: kocioł 1-funkcyjny na gaz ziemny o mocy min. 27,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
3 szt.
f)zestaw 6: kocioł 2-funkcyjny na gaz ziemny o mocy min. 21,5 kW – 7 szt.
g)zestaw 7: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 14,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
2 szt.
h)zestaw 8: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 19,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
4 szt.
i)zestaw 9: kocioł 2-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 21,5 kW – 2 szt.
j)zestaw 10: kocioł 2-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 25,5 kW – 1 szt.
Instalacje zlokalizowane poza budynkiem mieszkalnym:
a)zestaw 1: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 19,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
1 szt.
5)przeszkolenie Mieszkańców Nieruchomości co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz 
z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem Mieszkańcom.
4.3. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę dla wszystkich trzech części zamówienia 
opisany jest w PFU, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszoną awarię na wezwanie / Waga: 30%
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Cena - Waga: 60%

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”, który 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 
IV Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla budynków użyteczności 
publicznej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Opoczno

II.2.4) Opis zamówienia:
4.2.3.CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA - Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych 
dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opoczno, która jest realizowana w ramach projektu 
pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” obejmująca w 
szczególności:
1)opracowanie dokumentacji projektowych (uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji organu 
administracji architektoniczno-budowlanej w tym: zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, 
jeśli jest wymagane oraz innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń, 
zaświadczeń),
2)dostawę urządzeń i elementów instalacji (w tym system detekcji gazu i CO), wybudowanie zewnętrznej 
instalacji gazowej (do skrzynki gazowej lub zbiornika LPG), dostawa i montaż zbiornika LPG wraz z 
fundamentem i uziemieniem dla kotłów na gaz płynny, przeprowadzenie na miejscu demontażu istniejących 
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urządzeń oraz montażu instalacji kotłów w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z 
uruchomieniem.
3)przygotowanie przez Wykonawcę dla użytkownika wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru zbiornika 
LPG przez UDT, a użytkownik wystąpi o odbiór do UDT,
4)wymianę 7 sztuk instalacji kotłowni gazowych dla budynków użyteczności publicznej jak niżej:
a)zestaw 1: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 27,5 kW – 1 szt.
b)zestaw 2: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 27,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
3 szt.
c)zestaw 3: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 49,5 kW – 1 szt.
d)zestaw 4: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 49,5 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
1 szt.
e)zestaw 5: kocioł 1-funkcyjny na gaz płynny o mocy min. 99,0 kW z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. – 
1 szt.
5)przeszkolenie osób obsługujących źródło ciepła, co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego 
gazowego kotła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem osobom 
obsługującym źródło ciepła.
4.3.Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę dla wszystkich trzech części zamówienia 
opisany jest w PFU, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszoną awarię na wezwanie / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”, który 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 
IV Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 121-343456

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 272.30.2022

Część nr: 1

Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni na biomasę dla prywatnych budynków 
mieszkalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ergo Ekologia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7252002858
Adres pocztowy: ul. K.Gierdziejewskiego 7 lok.17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
E-mail: biuro@ecoex.com.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 551 045.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 395 540.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 272.31.2022

Część nr: 2

Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla prywatnych budynków 
mieszkalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/10/2022
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ASH Remigiusz Skowroński
Krajowy numer identyfikacyjny: 7581098894
Adres pocztowy: ul. Juliusza Słowackiego nr 20A
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-417 Ostrołęka
Państwo: Polska
E-mail: skowronski@ash-instalacje.pl 
Tel.:  +48 793077709
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 570 812.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 804 046.84 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłowni gazowych dla budynków użyteczności 
publicznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia Części 3:
Wykonawca ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20a, 07-417 Ostrołęka, którego oferta została 
najwyżej oceniona w dniu 07.09.2022r. został wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 126 ust.1 
ustawy Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych 
zgodnie z zapisami Rozdziału 8 SWZ. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na złożenie dokumentów do 
dnia 20.09.2022r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie odpowiedział na wezwanie i nie złożył wymaganych 
dokumentów.Zamawiający w dniu 23.09.2022r. na podstawie art. 128 ust.1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę 
do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wyznaczył 
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Wykonawcy termin na złożenie dokumentów do dnia 29.09.2022r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie 
odpowiedział na wezwanie i nie złożył wymaganych dokumentów.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2) lit c) 
ustawy Pzp, tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 2) została złożona przez Wykonawcę: c) który nie złożył w 
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowego środka dowodowego, 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego 
środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń”.
Oferta Wykonawcy ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20a, 07-417 Ostrołęka była jedyną ofertą jaka 
została złożona w ramach Części 3 zamówienia.
Uzasadnienie prawne unieważnienia Części 3:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, tj. „Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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