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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675591-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2021/S 255-675591

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

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:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony
Numer referencyjny: TZ/TT/36/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

31/12/2021 S255
https://ted.europa.eu/TED

1 / 11

mailto:zp@mpo.krakow.pl
www.mpo.krakow.pl


Dz.U./S S255
31/12/2021
675591-2021-PL

2 / 11

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części z tym zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8 tj. 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 904 036.36 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
3. Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 1 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo wschodniej granicy miasta, wzdłuż 
rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do ul. 
Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej - wraz z pasem drogowym ul. Wielickiej, do południowych granic miasta.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic: Wielickiej, trasy Płaszowskiej: Kuklińskiego, 
Lipskiej, Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa, Śliwiaka, Półłanki, Nad Drwiną, Teligi Ćwiklińskiej, 
Bieżanowskiej, Małej Góry, Aleksandry, Heleny, Jerzmanowskiego,
4. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie wszelkie prace za wyjątkiem 
likwidacji skutków burz i wichur oraz likwidacji zamuleń.
5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia jako kierowcy pojazdów, 
tj. w ilości nie mniejszej niż 19 pracowników oraz obsadę pojazdów w ilości nie mniejszej niż 10 pracowników.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - z 
zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
3. Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 2 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do ul. Wielickiej, 
wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. 
Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. 
Wadowickiej i Zakopiańskiej - wraz z pasem drogowym tych ulic, do granic miasta. Pasy drogowe ulic Wielickiej, 
Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego od ul. Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego), Ronda 
Matecznego i ul. Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Wadowickiej, Zakopiańskiej, Tischnera, Turowicza, 
Herberta, Podmokłej, Jugowickiej, Nowosądeckiej i Witosa.
4. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie wszelkie prace za wyjątkiem 
likwidacji skutków burz i wichur oraz likwidacji zamuleń.
5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia jako kierowcy pojazdów, 
tj. w ilości nie mniejszej niż 19 pracowników oraz obsadę pojazdów w ilości nie mniejszej niż 10 pracowników.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - z 
zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
3. Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 3 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo zachodniej granicy miasta, wzdłuż 
rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda 
Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic 
Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej nie należą do rejonu.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Monte Cassino, Zielińskiego, Kapelanka, Praskiej 
(od ul. Zielińskiego do ul. Tynieckiej), Tynieckiej, Bolesława Śmiałego, Bogucianki, Skotnickiej, Winnickiej, 
Zawiłej, Babińskiego, Bunscha, Bobrzyńskiego, Grota Roweckiego, Brożka, Dąbrowa, Podgórki i Kozienickiej.
4. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie wszelkie prace za wyjątkiem 
likwidacji skutków burz i wichur oraz likwidacji zamuleń.
5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia jako kierowcy pojazdów, 
tj. w ilości nie mniejszej niż 19 pracowników oraz obsadę pojazdów w ilości nie mniejszej niż 10 pracowników.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - z 
zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
3. Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 4 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż północno zachodniej granicy miasta do
al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż 
ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. 
Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, wzdłuż rzeki 
Wisły obejmując jej lewy brzeg. Pasy drogowe ulic al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, 
Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie 
należą do rejonu.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Opolskiej, Conrada, Radzikowskiego (od Ronda 
Ofiar Katynia do ul. Pasternik), Pasternik, Jasnogórskiej, Bronowickiej (od ul. Piastowskiej do ul. Armii 
Krajowej), Królowej Jadwigi, Junackiej, Chełmskiej.
4. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie wszelkie prace za wyjątkiem 
likwidacji skutków burz i wichur oraz likwidacji zamuleń.
5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia jako kierowcy pojazdów, 
tj. w ilości nie mniejszej niż 19 pracowników oraz obsadę pojazdów w ilości nie mniejszej niż 10 pracowników.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - z 
zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp

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)
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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: 2021/S 213-562268

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
Część nr: 1

Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Flora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Siwka 40
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-588
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 133 999.99 PLN
Najtańsza oferta: 2 091 578.70 PLN / Najdroższa oferta: 2 091 578.70 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodna 4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-556
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 336 399.80 PLN
Najtańsza oferta: 2 334 212.96 PLN / Najdroższa oferta: 2 334 212.96 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PreZero Małopolska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kosiarzy 5A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-731
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 495 330.01 PLN
Najtańsza oferta: 2 492 295.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 492 295.00 PLN brana pod uwagę
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Projektowo – Usługowy „RADIX” sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ciepłownicza 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-574
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 938 366.56 PLN
Najtańsza oferta: 2 927 032.41 PLN / Najdroższa oferta: 2 927 032.41 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający stosowanie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 
umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, zaś wobec innych czynności niż określone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp 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.
6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
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