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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25126-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi transportu odpadów
2021/S 012-025126

Ogłoszenie o zamówieniu

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
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.mpo.krakow.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://mpo-krakow.logintrade.net

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:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania
Numer referencyjny: TZ/TT/29/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z 
nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych 
w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w 
Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów 
zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) – 1 c do SWZ.
Miejscem świadczenia usługi: Gmina Miejska Kraków.
Podział przedmiotu zamówienia na części: Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na 
poszczególne części (zadania) z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część 
(zadanie).
Część nr 1 (Zadanie nr 1) obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII
Część nr 2 (Zadanie nr 2) obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII
Część nr 3 (Zadanie nr 3) obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XI

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 tylko jednej części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania - zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie nr 1 obejmuje obszar Dzielnic: XV, XVI, XVII,XVIII

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z 
nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych 
w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w 
Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów 
zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) – 1 c do SWZ.
Miejscem świadczenia usługi: Gmina Miejska Kraków.

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
Koniec: 31/12/2021
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: 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 udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy 
Pzp na zasadach określonych w pkt. 4 SWZ
2. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2021 – z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania – zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie nr 2 obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z 
nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych 
w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w 
Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów 
zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) – 1 c do SWZ.
Miejscem świadczenia usługi: Gmina Miejska Kraków.

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
Koniec: 31/12/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy 
Pzp na zasadach określonych w pkt 4 SWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2021 – z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania – zadanie nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie nr 3 obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XIII

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z 
nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków gromadzonych 
w workach oraz świątecznych drzewek choinkowych i transport odpadów do kompostowni zlokalizowanej w 
Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, a także zakup oraz dostarczanie worków do gromadzenia odpadów 
zielonych oraz odbiór gałęzi wg wskazań Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) – 1 c do SWZ.
Miejscem świadczenia usługi: Gmina Miejska Kraków.

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
Koniec: 31/12/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy 
Pzp na zasadach określonych w pkt 4 SWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2021 – z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie precyzuje 
warunku uczestnictwa w tym zakresie,
b) posiadają uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów tj. są wpisani jako transportujący odpady o kodzie 20 02 01 do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez 
marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 701 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: znajdują się w 
odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższej niż 1 000 000 
PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9 SWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: d) posiadają 
odpowiednią zdolność techniczną lub zawodowej tj.:
a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy na rzecz 
jednego Zamawiającego usługi obejmujące odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach 
świadczone według harmonogramów na łączną ilość odebranych odpadów zielonych nie mniejszą niż:
— dla zadania 1 – 7 500 ton,
— dla zadania 2 – 8 500 ton,
— dla zadania 3 – 8 500 ton.
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (na każde zadanie):
— min. 6 samochodami skrzyniowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t DMC
Lub
— min. 6 ciągnikami kołowymi z przyczepą.
Uwaga
Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie GPS 
umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w 
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 
2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. System monitoringu GPS musi być 
zgodny z systemem monitoringu GPS funkcjonującym już u Zamawiającego. Koszty funkcjonowania systemu 
GPS pokrywa Wykonawca.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9 SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16). Zamawiający udostępni Wykonawcy JEDZ celem 
wypełnienia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w lit. a), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia JEDZ w części I, część II, 
część III.
4. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wypełnia JEDZ w 
części IV JEDZ „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
lit. a), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 10:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 22/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części (zadania) z tym 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część (zadanie).
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie wszelkie prace za wyjątkiem 
odbioru gałęzi wg wskazań Zamawiającego oraz dostarczania (dystrybucji) worków do gromadzenia odpadów 
zielonych.
3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące czynności:
— Kierowca pojazdu,
— Obsada pojazdu (pomocnik / ładowacz / pracownik ręczny
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.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz 
całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego (odpowiednio dla 
zadania).
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2021 – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty przedmiotowych środków dowodowych.
7.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
a) art. 108. ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
c) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
d) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na 
każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
8.Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego 
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oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.
9. Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: https://
mpo-krakow.logintrade.net.
10. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert.
11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej o której mowa w pkt 10 i 13 SWZ.
12. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 21 SWZ.
13. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 22 SWZ.
14. Informacje na temat RODO zawiera pkt 25 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.
3) 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 ustawy 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
5) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 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.
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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:
14/01/2021
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