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UsfUgi spbt^cznie i ihhe ustugi zdmowrenia publiczn

Ogtoszghie o ZctifioWiehiu

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instvtucja zafnavwiajgca

1.1) Nazwaiadresy

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wdjewodzki

ul. Kossutha 13

Katowice

40-844

Polska .

Osdba do kontaktbw: adres j.w.

tel.: +48 327351637

E-mail: zamOwieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

KOd NUTS: PL22A

AdreSy internetbwe:

- Gfbwny adfes: http://Wvw.nfz^kafoWice.pl

1.2) Wspolne zambwienie

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pefny i bezpobredni dostfp do dokumenfoW zambwienia mozna uzyskad bezpfatnie pod
adresem: wWw.nfz-katowice.pl

Wigcej informacji mozna uzyskab pod adfesem pOdanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu nalezy pfzesyiab na nastgpujgcy adfeS:

Narodowy Fundusz Zdrdwia Sigski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13, pokbj 208A (11 pigtro)
Katowice

40-844

Polska

Osoba do kontaktbw: MariuSZ Paftyka

tel.: +48 327351637

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katdwice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUtS: PL22A

Adresy ihternetbWe:

GIbwny adres: http://vMW.nfz-katowice.pl

1.4) RodZaj instytubji zarnawiajgcej

Podmiot prawa publicZnego

L5) Gtbwriy przeditiiot dzialalnbsci

Inna dziafalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmibt
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11.1) Wi6lkosc lub zakres zamdwiehia

11.1.1) Nazwa;

SWIADCZENIE U'SLUG P'OCZTOWVCH ORAZ KURlERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Numer referencyjny: 2B/us/2017

11.1.2) GfoWnykbdCPV

64110000

11.1.3) Rodzaj zaiTidwidnia

11.1.4) Krdtki opis:

Przedfniot zamowienia zostat podzieloriy na cZtery pakieiy (cz^^ci) z dOpusZczehiem sktadania dfert

czpsciowych:

Pakiet I - ustugi podztdwe przesytki hiewyitiagaj^ce nadania w piacowce operatofa wyznacZonsgb oraz

zwroty takich przesytek do riadawcy po wyczerpaniu mozliwOsci dorpczenia lub w/ydania odbiorcy. W ramach

tego Zakresu Zamawiaj^cy bpdzie miat rowniez mbzliwo§c optacahia przesylek w fbrmie opfaty pfzerzucdnej

na adfesata. Pakiet II - uslugl pocztowe - prZesylkl (tzw. prZesyfkl specjalne) wymagaj^be Zreallzowania w

piacowce pocztowej operatbra wyZnaczonego oraz Zwroty taklch przesylek do nadawcy po wyezerpanlLi

mozllwbsci dorpczenia

lub wydania odbiorcy. Pakiet III - ustugl pocztowe po!egaj'g:Ce na reaiiZowaniu przekazow pocztowyoh.Pakiet IV
- ustugl kurlerskle.

11.1.5) SzacunkowacalkoWltaWartiosc

11.1.6) inforrhacje o czQsciach

to zaitioWlenle podzlelone jest na czpsci: tak

Oferty itiozna sktadac w odnleslenlu do wszystklch czpsci razem

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

Pakiet I - ustugl pocZtoWe - prZesytkl niewymagaj^oe nadania w piacowce operatora wyznaczonago

Czpsc nr: 1

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

64110000

11.2.3) Miejsce swiadcZehia Ustug

Kod NUTS: PL

Glowne miejsce lub lokallzacja reallZacjl:
Terytorlum PolskI oraz zagranlca

11.2.4) Opis zamowienia:

Pakiet I - uslugl pocztowe - przesytki niewymagaj^ce nadania w piacowce operatora wyznaczOnego oraz

zwroty taklch przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozllwoscI dorpcZenla lub wydania Odbiorcy. W ramach

tego zakresu Zamawlaj^cy b^dzle mlal rowniez mozllwosc optacania przesylek w forrhle Opiaty prZerZUdOnej na

adresata.

11.2.6) Szacunkowa wartosc

11.2.7) Okres oboWi^ywania zaniibwienia lub urnowy rarndWej

Pocz^tek: 16/01/2018

Konlec: 31/12/2019

11.2.13) Inforniacje o fuiiduszach Unii EUropejskiej
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Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Uhii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkovtfie

Termin wykonania zamdwienia: swiadczenie ustug b^dzie odbywalo sig vv dkresie od 16.01.2018 r. do

31.12.2019 r. Pierwszym dniem realizacji unfiowy b?dzie 16.01.2018 r. albo termin pdzniejszy wskazany przez
Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego zamdwienia w danym pakiecie
zostaia zawarta pdzniej niz 16.01.2018 r.

(1.2) Opis

11.2.1) Nstzwa:

Pakiet II - usiugi pdcztdwe - przesylki (tzw. przesyiki specjalne) Wymagaj^ce ZrealiZdWania w placdwee

pocztdwej dperatora wyznaczonego

Cz§sc nr: 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

64110000

11.2.3) Miejsce sWiadczehia listug

Kod NUTS: PL

GIdwne miejsce lub lokalizdcja Tealizacji;

Terytorium Polski oraz zagranida

11.2.4) OpIs zamdwienia:

~  Pakiet II - uslugi pocztowe - przesyiki (tzw. przesyiki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania W piacdwce

pocztdwej dperatora wyznaczOnegO oraz zwroty takich przesyiek do nadawcy po wyczerpartiu mozliwosci

dorgczenia

lub wydania odbiorcy.

Pakiet II obejmuje przesyiki poCztowe, ktdfych rtadanie w piacdwce operatOra wyznaczonego, o kfdrym mowa w
art. 178 ust. 1 Prawa pocztdwego, wymagane jest w zwi^ku z gwafancjg dochowania termindw procesowych

lub nadania mocy dokumentu urzgdowego.

1) gwarancja dochowania termindw (moc dorgczenia w terminie) - wynika migdzy innymi z wymOgdw przepisdw

art. 57 §5 pkt 2 kpa (termin uwaza sig za zachowany, jezeli przed jego upiywem pismo zostaio nadane w

polskiej piacdwce pocztowej operatOra Wyznaczonego - art. 165 §2 k.p.c.) oddanie pisma prdcesowego

w polskiej piacdwce pocztOwej operatOra wyznaczonego jest rdwnOznaczne z Wniesienie'm go do sgdu;

art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji podatkOwej (termin uwaza sip za zachowany, jezeli przed j§go upiywem pismo

zostaio nadane w polskiej piacdwce pocztowej dperatora wyznaczonego albo ziozone w polskim urzgdzie
konsularnym): art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskiej piacdwce pocztowej operatOra wyznaczonego luib

w polskim urzpdzie konsularnym jest rdwnoznaczne z wniesieniem go do s'^du; art. 198b ust.2 ustawy Prawo
zamdwien publlcznych, zlozehie skargi w piacdwce pocztowej operatpra wyznaczonego jest fdwnoznaczne z jej
wniesieniem.

2) moc dokumentu utzgdowego - Wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesyiki

rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placdwkg operatora wyznaczonego ma mOC dokumeritu

urzpdowego).

11.2.6) Szacunkowawartosc

11.2.7) Okres obowi^ywania zamdwienia lub umowy ramowej

Poczgtek: 16/01/2018

Koniec: 31/12/2019

11.2.13) Informacje o fuhduszach Unii EurdpeJskieJ
Zamdwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej: nie

<0^
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11.2.14) IhfbtmaLCje dodatkbvve

Terfnin wykdhania zatti'dvi/ienia: sWiadczehie u'stug b^dzie odbywalo sig w okresie od 16.01.2018 f. do
31.12.2019 r. Pierwszyhl dniem fealiza'cji umoWy b^dzie 16.01.2018 r. albd termin pdzniejszy wskazSny przdz
Zamawiajqcego w sytuacji, gdyby uitiowa w wyniku bdzielenia niniejsZego zamdwienia w dariytTi pakidcie
zostata zawarta pozniej fiiz 16.01.2018 r.

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa;

Pakiet ill - uslugi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekazdw pdcztowych
Cz^sc nr: 3

11.2.2) Dodatkowy kbd llib kbdy CPV
64110000

11.2.3) Miejsce swiadczehia ustug

Kod NUTS: PL

Glowne miejsce iub iokaiizacja reaiizacji:

Terytdrium Pdlski oraz zagranica

11.2.4) Opis zambwienia:

Pakiet lll - uslugi pocztdwe pdlegajqce na realizowaniu przekazdVv pdcztdw/ych.
Przedmiotem zambwienia w pakiecie III jest swiadczenie przez Wykonawcg usiug pocztdwydh pdlegajg:cych

na realizowaniu przekazbw pdcztowych.

Przedmidt zambwienia dbejmuje realizowanie przekazbw w dbrocie krajdwym oraz migdzyriardddWyrh

(przekazy pocztowe zagraniczne) adresatdm wskazahym przez Nadawfc? oraz zwret kwdt pieni^znych

okresldnych

w przekazach pdcztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpahia rridzliwosci ddr^cZerlia Iub wydahia
adresatowi zagranicZhemu.

Ze wzgl^du na brak mozliwosci dszacowania potrzeb zarnawiaj^cego w zakresie przekazbvv pocZtdwych

Zagranicznych zamawiaj^cy pddaje ilosc zambwionych przekazbw zagranicznydh w okresie ostatnich 12

miesi^cy licz^c od daty zatwierdzenia SIWZ -1 szt. (w podahym dkresie zambwiono tyiko jeden przekaz

zagrahiczny).

Szacunkdwe dane ddlycz^ce ilosci i kwot przekazbw pocztdwych krajdwych i zagranicZhyeh:

a) szacunkowa mieSi^czna kWdta Wypiat wynoSi 375 000,00 Zi;

b) szacunkowa miesi^czna ilosc wypiat Wynosi 200 szt.

Zamawiajg,cy zastrzega sdbie prawo do zmiany ilosci wypiat oraz Wypiaconych kwdt w Zalezhdsci Od pOtrzeb.

Przedmiot zambwienia b^dzie realizdwahy w termihie okresldhym w uthdwie Iub do dhia iAiykorzyS'tania

maksymalnej wartosci umowy (wynagrodzenia maksymalnegd przyj^tego w umdwie), w przypadku gdy

wykorzystanie tej wartosci nast^pi przed upiywem okresionego w umowie terminu.

11.2.6) SzabunkbwawartbsG

11.2.7) Okres bboVvi^yvVahla zamb'wlehia Iub umbwiry rambwej

Poczgtek: 16/01/2018

Koniec: 31/12/2019

11.2.13) Irtfbrmacje o funduszach Uriii EurbpejskleJ

Zambwienie dotyczy projektu/programu fihansowanego ze srodkbw Unii Eurdpejskiej: hie

11.2.14) Infbrmacje dbdatkbwe

Termin wykbnania zambwienia: swiadczenie ustug bpdZie odbywaid Sip w dkreSie dd 16.01.2018 r. do

31.12.2019 r. Pierwszym dniem reaiizacji umowy bpdzie 16.01.2018 r. albo termin pbzhiejSZy wskaZahy przez
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Zaitiawiaj^cego w sytuacji, gdyby utnowa wwyniku udzielenia niniejszegd zamowienia w dafiyrfl pakiecia
zostaia zavvarta pozniej niz 16.01.2018 r.

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

Pakiet IV - usiugi kurierskie

Cz§sc nr: 4

11.2.2) Dodatkovn/y kod lub kody GPV
64120000

11.2.3) Miejsce swiadczeiiia uSlug

Kod NUTS: PL

GloWne miejsce lub lokaiizacja realizacji:
Terytorium Pdlski oraz zagranica

11.2.4) Opis zamdwiehia:

Wykdnawca zobpwigzany bgdzfe do wykdriywania fiastgpujgcych czynnosci:
a) ddbierania 1 dostarczania przesyfek kufierskich w dhi robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziafku do
sOboty z vvyfgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) odbierania przesytek kuriefskich pfzez upow/azniOnego przedstawicieia WykonaWcy, zwahegO daiaj Kurierom
z siedziby zamawiajgcego w Katowicach, przy ul. Kossutha 13 we wskazanym terrhinie 1 dostarczanie ich
w ferminach okreslonych przez Zamawlajgcego (odbior przesyiek kurierskich z siedziby Zamawiajg'cego
nastgpowat bgdzie w terminie wskazanym w ofercie -maksymainie w ciggu 2 godzin od momentu zgloszenia),
d) dostarczania na biezgco wg potrzeb Zamawiajgcego opakowari do pakowania przesyiek, oraz drLlkow listow

przewozowych.

11.2.6) Szacunkowa wartosc

11.2.7) Okres obawi^ywania zarhdwienia lub umowy ramdwej

Poczgtek: 16/01/2018

Koniec: 31/12/2019

11.2.13) ihfdrmacje o funduszaGh Uhll Europejsklej

Zamdwienie dotyOZy projektu/pfOgramu finansowanego ze srodkdw Unii EuropejSkiej: nie

11.2.14) Iriformacje dodatkoWe

Termin wykonania zamowienia: swiadczenie usiug bgdzie odbywato sig w okresie Od 16;0l.2018 r. do

31.12.2019 r. Pierwszym dniem realizacji umowy bgdzie 16.01.2018 r. albo termin pdzniejszy Wskazany prZeZ

Zamawiajgcego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego zamowienia w danym pakiecie

zostala zawarta pozniej niz 16.01.2018 r.

Sekcja III: Iriformacje o charakterze prawnvm. ekonomlczrivm. finansowvfn i technicznym
lll.l) Warunki udziatu

III.1.4) Obiektywne zasady i kiytferia udziatu

Wykaz i krotki opis zasad i kryteriow:

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sig wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajgwykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu.

W stOsunku do Wykonawcy nie mogg zachodzic podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w aft. 24 ust.l pkt 13-

pkt 23 pzp.
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Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczeiiia Wykonawca winien Zlozyc aktualne na dzien, w kfotym upjywa
teritiin sktadania ofert, oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pzp (zob.
Formularz ofelty).

C) Sytuacja ekonbmiczna i fin'ansdwa PAKIET I

Wykonawca przedtozy dokumenty, o ktorych mbwa w pkt VI pkt 3 1 pkt 4 SIWZ.

1) Wykonawca winien wykazac za porfioc^ ihfontiacji banku lub spbldzieiczej kasy dszcz^dnoscibwb-

kredytoWej, iz posiada srodki finansoWe w wysokosci nie mniejszej niz 3D0 000,00 zlbtych lub Zdbln'osc

kredytow^ na poziomie nie rnrtiejszym niz 300 000,00 ztotych;

2) Wykonawca winien Wykazac iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywiinej w zakresie prowadzonej

dzialainosci zwi^anej z pTzedrnio'tem zamow.

III.1.5) Informacje d zarbdwieniaich zasfrzezonych

III.2) Warunki dotycz^ce zamdwienia

111.2.1) Informacje dofyczqce okreslbnego zawod u

111.2.2) Warunki realizacji umowy:
okreslono we wzorach umdw - w przypadku z kazdego z pakietdw odr^bnie.

111.2.3) inforrhacje natemat praCoWhikdw bdpdwiedziaihych zawykonahie zamdWienia

sekcja IV: Procedura

IV.l) Opis

IV.1,1) Forma prOcedury

Procedura otwarta

IV.l,3) Informacje na temat umowy ramoWej

IV.1.10) Okreslenie krajowych przepisdw majqcych zastosoWanie do procedufy:

IV.1.11) Podstawowe cechy post^powania o udzielenie:

Ze wzglfdu na fakt, iz niniejsze post^powanie realizowane jeSt Zgodnie z art. l38g ust,l pkt 1 pzp, W niniejszyrn

post^powaniu:

1) stosuje si? przepisy dzialu I rozdzialu 2a, dzialu II rozdzialu 5, dzialu V rozdzialu 3 oraz dzialu Vl i art. 9'5 ust.

2 pzp,

2) odpowiednio stosuje si? przepisy: art. 11-llc pzp, 93 plzp, art. 22-22d, art. 24, art. 29^30b oraz art. 32-35,

3) ze wzgl?du na brak miejsca w niniejszej rubryce zob. inforrnacje dodatkowe (VI.3)

IV.2) informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotyCzqca przedmiotowego pOst?powania

IV.2,2) Termin Sktadania Ofert lub wnioskdw o dopuszCzenie do udziafu I termin wyrazeriia zainteresowahia

udziatem

Data: 28/12/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.4) jQzyki, w ktdrych mozna sporz^dzad Oferty lub Wnibski 0 dOpuszczehie do udziatu:

Polski

Sekcja VI: informacje uzupetniajc^ce

VI.2) Informacje na temat procesdw elektfonicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

IV.1.11) Podstawowe cechy post?pOwania 0 udzielenie - cd.

3) zamawiaj^cy okresli) sposdb przOprowadzenia post?powania 0 udzielenie zamdwienia na usiugi spdleczne
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z uwzgl^dnieniem: zasady r6\/vnego traktoWania i kofikurencji, przejrzystdsci, proporejolialndscl, a tafcze
przepisow art. 17 i art. 18. Zamawiaj^cy odrzudi ofSrt? w/ przypadkach okrdsldnych w art. 89 pZp.

VI .4) Procedury odwotawcze

Vl.4.1) Organ odpowiedzialhy za procedUry odwotawczp

Krajowa izba Odwolawcza

ul. Postppu l7a

Warszavtfa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwdlania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://wwW;UZp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Sktadanie odwotan

Dokiadne informacje na temat termindw skiadania odwoian:

1. Srodki ochrony prawnej przysiugujq na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ Wykonawcy, uczesfnikowi kOnkursu, atakze inneitiu podfriiotowi,

jezeli ma lub miat interes w uzyskrtriiu danego zamowienia oraz poniosi lub moze pohiesc szkod? w wyhiku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony pra\A/nej wobec ogiOszehia o zartiowieriiu

oraz specyfikacji istotnych waruhkOw zamowienia przysiuguj^ rowniez organizacjom Vvpisanym ha iistp, o kforej
mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwofanie przysiuguje wyii^czhie od hiezgOdhej z przepisami ustaWy czynhosci Zamawiaj^cegO podjptej w

post^powaniu O udzielenie za'mdwiehia lub zaniechania czyhhoscii dO ktorej zamawiajqcy jest zoboWi^any ha

podstawie ustawy.

4. Odwotahie powinno v/skazywac cZyhhOsc lub zah'iechahie czyhnosci zamaVviaj^cego, ktorej zarzuca

si? niezgodnoac z przepisami ustaw/y, zawierac zwi?zie przedstawienie zarzutdw, okresiac z^danie oraz

wskazywac okolicZnosci faktyczhe i prawhe uzasadniaj^ce whiesienie odwotania.

5. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej izby Odwotawczej w formie pisemhej w postaci papie'rowej albo

w postaci elektronicznej, opatrZone odpowiednio wlasnor?czhym podpisem albo kvi/aiifikowanym podpisem

elektronicznym.

6. Odwotuj^cy ptzesyia kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uptywem termihu do Whiesiehia Odwbiahia w

taki sposob, aby mOgi on zapoznac si? z jego tresci^ przed uptywem tego termihu.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze wtermihie prZewidZiahym do whiesiehia odwotania poinformowac

Zamawiaj^cego o niezgodhej z przepisami ustawy czyhnosci podj?tej prZez hiego tub zaniechahiu Gzynnosci,

do ktorej jest on zobowi^any ha podstawie ustawy, na ktore hie przystuguje odwOtahie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W prZypadku uznahia zasadhosci przekazahej informacji Zamawiajqcy powtarza cZyhhose albo

dokonuje czyhhosci zahiechahej, ihformuj^c o tym wykohawcow w sposob przewidziany w ustaWie dta tej
czynnosci. Na cZynnosci, o ktorych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, hie przystuguje odwotanie, z zastrzezehiem art.

180 uSt. 2 pzp.

8. Terminy wnoszenia Odwotania okresia art. 182 pzp (zOb. nizej).

9. Na orzeczenie Krajowej iZby Odwotawczej stronom oraz ucZestnikom pOst?powahia odwOtawczegO
przystuguje skarga do s^du. W post?powaniu toczq;cym si? wskutek whiesiehia skargi stosuje si? odpowiedhio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks pOst?pOWania cywilnego o apelacji, jeZSli prZepisy
nihiejszego roZdziatu hie stahowig inaczej.
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VI .4.4)

VI .5)

10. Skarg? whosi sig do s^du okfggowego wlasciwego dia siedziby albd rniejsca zamieszka:nia zamawiajgcego.
Skargg wnbsi sig za posrednlGtwem Prezesa lz;by w terminie 7 drii od dnia dorgczenia orzgGzenia Izby,
przesytajgc jednoGzeSnie jej odpis prZeGlwnlkowi skargi. ZIozenie skargi w plaGoWGe poGztowej oparatora
\A/yznaGZonegb w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pbGztdwe (DZ. U. poz. 1529) jest

rPwnoznaGzne z jej wniesienierri.

11. Prezes Izby przekazuje skargg wraz z aktami postppowania odwotawGzego wlasGlwemu sgdowi w teritiinie

7 dni od dnia jej bfrzymanla. W terminie 21 dni od dnia Wydania orzeczenia skargg moze wnies'G takze Prezes

Urzgdu ZamPwien PubliCznych. Prezes UrZgdu moze takze przystgpiG do toozgoego sig postgpowania.
DO czynnosci podejmOwanyGh przez Prezesa Urzpdu stosuje sip odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy z

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodaks postgpowania oywilnego o prokuratorze.

Art. 182.1. Odwolanie wnosi sip w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o GZynnosOi zamawiaj^Gego
stanowigcej podstawp jego wniesienia - jezeli zostaiy przestane w sposob okreslony w art. l80 tiPt. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jezeli zostaly przeslane w inny sposOb - w przypadku gdy waftosc zamOwienia

jest rowna lub przekraGza kwoty okreslone w prZepisaGh wydanyeh na podstawie art. 11 ust. 8;

Zrodtb, gdzie mdzna uzyskac inforrtiacje na temat sktadania odvtfotati

Urzgd Zamowien PubliGznyGh

ul. Postppu 17a
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