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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329899-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Elektryczność
2017/S 160-329899

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
Jelenia Góra
58-506
Polska
Tel.:  +48 757537286
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Faks:  +48 757543883
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.jgora.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.kpszw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
KPSZW S.A.
Aleja Śląska 1
Wrocław
54-118
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pietryszyn
Tel.:  +48 717770400
E-mail: centrala@kpszw.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:przetargi@spzoz.jgora.pl
www.spzoz.jgora.pl
http://www.kpszw.pl
mailto:centrala@kpszw.pl
http://www.spzoz.jgora.pl/
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
Numer referencyjny: ENERGIA/WCS/JG/08/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 13 620 MWh (14 220 MWh z
uwzględnieniem prawa opcji)
Zamówienie zostało podzielone na 3 Części, o łącznej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:
Cześć 1 – dostawa energii dla 5 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 4 540 MHw
Cześć 2 – dostawa energii dla 5 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 4 540 MHw
Cześć 3– dostawa energii dla 5 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 4 540 MHw.

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 razem

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla 5 punktów poboru energii.

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
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.:
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o max. 600 MHw
dla wszystkich części, łącznej ilości energii (200 dla 1 Części, 200 dla 2 Części, 200 dla 3 Części) podanej w
Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w
stosunku do ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w
załączniku nr 8 do SIWZ dla danej części.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia
w ramach opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii dla 5 punktów poboru energii.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.:
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o max. 600 MHw
dla wszystkich części, łącznej ilości energii (200 dla 1 Części, 200 dla 2 Części, 200 dla 3 Części) podanej w
Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w
stosunku do ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w
załączniku nr 8 do SIWZ dla danej części.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia
w ramach opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii dla 5 punktów poboru energii.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp.:
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości energii o max. 600 MHw
dla wszystkich części, łącznej ilości energii (200 dla 1 Części, 200 dla 2 Części, 200 dla 3 Części) podanej w
Rozdz. IV SIWZ. Zwiększenie ilości energii spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w
stosunku do ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii
elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE wskazanych w
załączniku nr 8 do SIWZ dla danej części.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie z określeniem zakresu zamówienia
w ramach opcji.

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:
Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 1
Pzp)
1)koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktualna na dzień złożenia dokumentu;
2)oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego,
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
— 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 ustawy Pzp
— Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy –
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— Zaświadczenie 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.
— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
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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.
— Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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
— Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
— Oświadczenie 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 2016r. poz. 716)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z wykonawców składa ww. dokumenty i
oświadczenia dotyczące tego wykonawcy.
— W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa razem z ofertą aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Załączniku
nr 3 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną, jak niżej:
— w przypadku złożenia oferty na całość zamówienia (na wszystkie części) – nie mniejszą 855 000 zł;
— w przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część – nie mniejszą niż suma podanych w tabeli kwot dla tych
części:
Numer części/ Kwota w zł:
1).281 000;
2).287 000;
3).287 000.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
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wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku złożenia oferty na całość zamówienia (na wszystkie części) – wartość ww. dostaw nie może być
mniejsza niż 855 000 zł,
w przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część – wartość ww. dostaw nie może być mniejsza niż suma
podanych w tabeli kwot dla tych części:
Numer części/Wartość dostaw w zł:
1).281 000;
2).287 000;
3).287 000.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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

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: tak

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: 02/10/2017
Czas lokalny: 13:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
KPSZW S.A.
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Aleja Śląska 1, budynek S1,
54-118 Wrocław.

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:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
Wadium powinno spełniać swoją funkcję, czyli zabezpieczać możliwość jego zatrzymania we wszystkich
sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kwota wadium dla całości postępowania wynosi 33 000 zł lub na poszczególne części następujące kwoty:
Numer części/ Kwota wadium w zł:
1).11 000;
2).11 000;
3).11 000.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego:
24 1020 5242 0000 2602 0326 8638 ze wskazaniem przetargu, którego wadium dotyczy (jeżeli zamówienie
udzielane jest w częściach – należy wskazać dodatkowo numer części i kwotę dotyczącą danego części). Jeżeli
pole do wpisania tytułu przelewu jest niewystarczające do umieszczenia powyższych informacji, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć dodatkowe oświadczenie, wskazując numer części i kwotę wadium wpłaconą na daną
część.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy
Pełnomocnika Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach
powinno być wniesione do Pełnomocnika Zamawiającego w oryginale przed terminem składania ofert poprzez
złożenie w Sekretariacie lub załączenie do oferty.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać:
a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c)kwotę gwarancji,
d)zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp o następującym lub
analogicznym brzmieniu:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania
na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły
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okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze
zm.)”
e)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
f)miejsce i termin zwrotu gwarancji.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z następującym zastrzeżeniem: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

