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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221537-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Paliwa
2019/S 092-221537

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 59
Sanok
38-500
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Wydrzyński
Tel.:  +48 134647865
E-mail: sekretariat@spgk.com.pl 
Faks:  +48 134648862
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spgk.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://spgk.nowybip.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://miniportal.uzp.gov.pl/
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliw płynnych
Numer referencyjny: ZP-04/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

mailto:sekretariat@spgk.com.pl
www.spgk.com.pl
https://spgk.nowybip.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, benzyny bezołowiowej Pb-95
oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) w okresie od 1.10.2019 r. do 30.9.2022 r., na
zasadach określonych w projekcie umowy.

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
09132100
09134200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Paliw zamawiającego, zlokalizowana przy ulicy Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, benzyny bezołowiowej
Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) w okresie od 1.10.2019 r. do 30.9.2022 r.,
na zasadach określonych w projekcie umowy.
2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:

1) - benzyna bezołowiowa Pb-98 - 90 m3

2) - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 750 m3

3) - olej napędowy: - 1 680 m3

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej części dostawy, której nie wykorzysta w okresie
obowiązywania umowy – jednak nie więcej niż 30 % ilości wskazanych w ust. 2. Wykonawca nie będzie
wysuwał żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w
1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25.8.2006 (Dz.U z 2018, poz. 427 z
późniejszymi zmianami);
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9.10.2015 r.
(Dz.U. z 2015, poz.1680);
3) Normach jakości: PN-EN 228+A1:2017-6 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590+A1:2017-06 (dla
oleju napędowego) lub równoważnych.
5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09132100-04 Benzyna bezołowiowa, 09134200-09 Paliwo
Diesla
6. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy
Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.
7. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne jak i do dalszej
odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.
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8. Szczegóły realizacji dostaw:
1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu
zapotrzebowaniu Zamawiającego;
2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia
zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;
3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości
dostarczonego paliwa oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;
4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w
spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o
ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;
5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.
9. Zamawiający zastrzega prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa przy każdej z dostaw i przekazania
jej do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 1.9.2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U.
2014 r., nr 147, poz. 1035).
10. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 tj. w

temperaturze referencyjnej +15oC przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny.
11. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej do dnia 30.9.2019 r. uzyskać wpis do wykazu o którym mowa
w art. 105c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami - zwana
dalej ustawą) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych a wysokość wpłaconej
przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty
podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w
poz.10 załącznika nr 13 do ustawy jednak nie mniej niż 1 000 000 PLN. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
by przez cały okres realizacji umowy Wykonawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1
ustawy.

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: 01/10/2019
Koniec: 30/09/2022
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: 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
1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu i ePUAPu.
Szczegóły zawarte są w SIWZ.

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:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże on, że posiada aktualną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 r. poz.
755 z późń. zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże on, że posiada polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 2 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca musi przedłożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże on, że posiada doświadczenie w realizacji
dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia w zakresie umów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna: wykazanie się minimum dwoma dostawami paliw
płynnych o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem
dowodów w postaci poświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego, że wymieniona dostawa została
wykonana należycie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów
trzecich – minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej
Wykonawca musi przedłożyć wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami.
Wzór wykazu wykonanych dostaw wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ,
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie określonym w
rozdziale XVII SIWZ.

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: 17/06/2019
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: 17/06/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 11 siedziby Zamawiającego /sala konferencyjna/.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane
będzie za pomocą klucza prywatnego. Więcej informacji na temat otwarcia ofert znajduje się w rozdziale XII
SIWZ.

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. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje o wadium w tym sposobie, terminie
składania i zwrotu wadium znajdują się w rozdziale XIV SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje o
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zabezpieczeniu należytego wykonania w tym sposobie, terminie składania i zwrotu znajdują się w rozdziale XVI
SIWZ.
3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów znajdują się w rozdziale I ust. 5 SIWZ.
4. Wykonawca sporządza ofertę w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób oraz forma złożenia oferty w postępowaniu został określony w rozdziale III ust. 3. SIWZ.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art.
24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, szczegółowe informacje zawarte są w
rozdziale V SIWZ.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia określone w rozdziale VI SIWZ.
7. Informacje o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) oraz sposób jego złożenia znajdują
się w rozdziale III ust. 4 SIWZ.
8. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający
informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.
9. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, POLSKA, tel. +48 134647800, faks +48 134648862,
— inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o./
jest Pan Michał Hassinger, tel. +48 134647835, e-mail: michal.hassinger@spgk.com.pl ,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania: ZP-04/2019, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 221 000 EUR, w
oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późń. zm.),
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Pozostałe zapisy odnośnie RODO zawarte są w rozdziale I ust. 6 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:michal.hassinger@spgk.com.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania:
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 albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.

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


Dz.U./S S92
14/05/2019
221537-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

14/05/2019 S92
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 8

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
lub
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22458800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019
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