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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Gmina Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
Pierzchnica
26-015 Pierzchnica
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Pęczkiewicz; Karolina Chmiel
Tel.:  +48 3538046
E-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl 
Faks:  +48 3538107
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pierzchnica.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław
Numer referencyjny: RI.271.08.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09331200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
CZĘŚĆ I- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt),
dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji
fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji
oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię
elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno – bytowe w 118 indywidualnych
gospodarstwach domowych. CZĘŚĆ II INSTALACJE SOLARNE: Zaprojektowanie (dla każdego obiektu

mailto:urzad.gminy@pierzchnica.pl
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osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektor w słonecznych wraz z przeprowadzeniem
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie
gwarancji i rękojmi. . Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i
wykorzystywane na potrzeby socjalno – bytowe w 162 indywidualnych gospodarstwach domowych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 510 400.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
instalacje fotowoltaiczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
31712331
44112410
45223110
45300000
45231000
45261215
45310000
45315700
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pierzchnica i Gmina Wodzisław

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie(dla każdego obiektu osobny projekt),dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie
procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu
dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i
rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane
na potrzeby socjalno–bytowe w 118 indywidualnych gospodarstwach domowych.Szczegółowy wykaz
poszczególnych urządzeń wraz z proponowanymi rozwiązaniami zawiera załącznik do SIWZ pt. Wytyczne dla
wykonawców. A.GMINA WODZISŁAW:1. Zaprojektowanie, dostawa i montaż: 1)instalacji fotowoltaicznych
wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej jednego panelu PV minimum 270
Wp w 66 indywidualnych gospodarstwach domowych.2.Instalacje o łącznej mocy minimum 221,4 kWp
(0,22 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Wodzisław–łącznie 66
obiektów: a. o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów–6 szt.instalacji;b.o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów–34
szt. instalacji ;c.o mocy 3,78 kWp,14 szt. modułów–26 szt. instalacji.3.W zależności od uwarunkowań
technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych(49 instalacje), dachu
budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego(1 instalacja), dachach budynków
gospodarczych wolnostojących (7 instalacji),elewacji budynku gospodarczego wolnostojącego (1 instalacja)
bądź na gruncie (8 instalacji).4.Prace organizacyjnoszkoleniowe a)sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji,
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b)przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa
związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, c)sporządzenie protokołu z przeszkolenia
z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazanie instrukcji, 5.Przed przystąpieniem do
realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych ekspertyz,
oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczących realizacji dostawy i montażu kompletnej
instalacji fotowoltaicznej.1)jeżeli wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie warunków
przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami,2)należy dokonać zgłoszenia
mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej. B.GMINA PIERZCHNICA: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje
zaprojektowanie, dostawę i montaż:1)instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o
optymalnej mocy szacunkowej jednego panelu PV minimum 270 Wp w 52 indywidualnych gospodarstwach
domowych.2.Instalacje o łącznej mocy minimum 170,1 kWp (0,17 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach mieszkańców Gminy–łącznie 52 obiekty:a)o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów–8 szt.
instalacji; b) o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów–25 szt. instalacji; c)o mocy 3,78 kWp, 14 szt. modułów–19
szt. instalacji 3.W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach (36
instalacji) bądź elewacjach (2 instalacje) budynków mieszkalnych, budynkach gospodarczych wolnostojących
(11 instalacji) bądź na gruncie (3 instalacje).4.Prace organizacyjnoszkoleniowe 1)sporządzenie instrukcji
eksploatacji instalacji,2)przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji
i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,3)sporządzenie
protokołu z przeszkolenia z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazanie instrukcji.5. Przed
przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych
ekspertyz, oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczących realizacji dostawy i montażu
kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 1)jeżeli wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie
warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami 2)należy dokonać
zgłoszenia mikroinstalacji do S.Elektr.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi na wykonane prace montażowe / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: serwis posprzedażny (po montażu u użytkownika) / Waga: 5

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:
INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego Działanie3.1. na lata 2014-2020. Tytuł Projektu: „Odnawialne źródła energii na
terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław

II.2.14) Informacje dodatkowe
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: q378evjp7u. lub elektronicznie inwestycje@pierzchnica.pl 

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
instalacje solarne

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:inwestycje@pierzchnica.pl
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
44112410
45300000
45231000
45261215
45310000
45315700
45400000
45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pierzchnica i Gmina Wodzisław

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt),dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektor
w słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi
instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi..Instalacje kolektorów słonecznych
wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno – bytowe w
162 indywidualnych gospodarstwach domowych Szczegółowy wykaz poszczególnych urządzeń wraz z
proponowanymi rozwiązaniami zawiera załącznik do pt. Wytyczne dla wykonawców.A.GMINA WODZISŁAW:
1.kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych (111 sztuk) na obiektach prywatnych domów
jednorodzinnych;Instalacje o łącznej mocy minimum 0,463 MW = 463,32 kW (moc jednego kolektora minimum
1620 W, zainstalowanych zostanie 286 szt.) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy–
łącznie na 111 obiektach.2.W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na
dachach (74 instalacji) i elewacjach (20 instalacji) budynków mieszkalnych, dachach (1 instalacja) i elewacjach
(2 instalacje) budynków gospodarczych przylegających do budynku mieszkalnego, dachach budynków
wolnostojących (2 instalacje) bądź na gruncie (12 instalacji).3.Każdy z budynków ma być wyposażony w system
solarny składający się z kolektorów słonecznych w ilości 2, 3 lub 4 płyty, o minimalnej powierzchni czynnej
absorbera pojedynczego kolektora 2,20 m2, a maksymalnej powierzchni brutto pojedynczego kolektora 2,52
m2, wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itp.4.Prace organizacyjno-
szkoleniowe a)sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji, b)przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad
obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji
solarnej, c)sporządzenie protokołu z przeszkolenia z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i
przekazanie instrukcji. 5.Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić ich płukanie oraz próby szczelności,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Płukanie instalacji solarnej należy wykonać docelowym
płynem solarnym, zapobiegającym zamarzaniu układu. Po płukaniu i napełnieniu układu należy stopniowo
zwiększać ciśnienie w instalacji solarnej, aż do osiągnięcia wartości 5 bar. Czas próby powinien wynosić 0,5
godziny. Instalację uzna się za szczelną, jeśli na manometrze nie zauważy się spadku ciśnienia większego niż
2%. Podczas próby nie mogą wystąpić widoczne przecieki i nieszczelności.B. GMINA PIERZCHNICA:dostawa
i montaż instalacji solarnych na obiektach prywatnych domów jednorodzinnych mieszkańców Gminy.Instalacje
o łącznej mocy minimum 0,204 MW = 204,12 kW (moc jednego kolektora minimum 1620 W, zainstalowanych
zostanie 126 szt.) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy –łącznie na 51
obiektach.2. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach (42
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instalacje) bądź elewacjach (5 instalacji) budynków mieszkalnych, budynkach gospodarczych wolnostojących
(1 instalacja) bądź na gruncie (3 instalacje).3.Każdy z budynków ma być wyposażony w system solarny
składający się z kolektorów słonecznych w ilości 2, 3 lub 4 płyty, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera
pojedynczego kolektora 2,20 m2, a maksymalnej powierzchni brutto pojedynczego kolektora 2,52 m2,
wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itp. 4. Prace organizacyjno-
szkoleniowe1)sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji,2) przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad
obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji
solarnej,3)sporządzenie protokołu z przeszkolenia z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i
przekazanie instrukcji.5Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić ich płukanie oraz próby szczelności,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi na wykonane prace montażowe / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: serwis posprzedażny (po montażu u użytkownika) / Waga: 5

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:
INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego Działanie3.1. na lata 2014-2020. Tytuł Projektu: „Odnawialne źródła energii na
terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław

II.2.14) Informacje dodatkowe
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: q378evjp7u. lub elektronicznie inwestycje@pierzchnica.pl 

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 116-284257

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:inwestycje@pierzchnica.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284257-2019:TEXT:PL:HTML
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Część nr: 1

Nazwa:
Instalacje fotowoltaiczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/09/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K
Wola Zaradzyńska
95-054
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 800 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 985 958.93 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
kolektory słoneczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/09/2019

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
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.
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Wola Zaradzyńska
95-054
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 709 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 026 371.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

UWAGA : W odniesieniu do części I i II w p. V.2.4 całkowita końcowa wartość umowy podano wartość brutto tj.
wraz z podatkiem VAT

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. 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
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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. 5.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 Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby
w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Wykonawcy, którzy przystąpili do
postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym,
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić
opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 12. Jeżeli
koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 13. Uwaga Dokładne informacje dotyczące środków
ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki
ochrony prawnej. Uwaga: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/
wps/portal - adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: q378evjp7u

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019
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