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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640053-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 223-640053

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 631257822
Adres pocztowy: Plac Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Maciuba
E-mail: ewelina_maciuba@um.poznan.pl 
Tel.:  +48 618785210
Faks:  +48 618785085
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Interwencyjne porządkowanie nieruchomości – rejon: Nowe Miasto, Grunwald i Jeżyce
Numer referencyjny: ZPb-II-271.117.2022.EM

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania, niezarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta.
2) Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
- Część I – Rejon Nowe Miasto
- Część II – Rejon Grunwald
- Część III – Rejon Jeżyce
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Nowe Miasto
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Nowe Miasto Miasta Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1) Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania, niezarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta.
2) Zamawiający każdorazowo wskazywać będzie nieruchomości wymagające uporządkowania.
3) W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie wykonywał następujące usługi (kod odpadu):
a) Zbieranie, załadunek drobnych odpadów komunalnych (20 03 01)
b) Wywóz drobnych odpadów komunalnych (20 03 01)
c) Zbieranie, załadunek porzuconych sprzętów wielkogabarytowych (20 03 07)
d) Wywóz porzuconych sprzętów wielkogabarytowych (20 03 07)
e) Zebranie, umieszczenie w kontenerach gruzu (17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07)
f) Wywóz gruzu (17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07);
g) Koszenie, zbieranie wysokich traw i chwastów i umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
h) Wywóz wysokich traw i chwastów (20 02 01)
i) Przycinanie gałęzi drzew, zebranie i umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
j) Wywóz gałęzi drzew (20 02 01)
k) Przycinanie krzewów, zebranie (20 02 01)
l) Wywóz krzewów (20 02 01)
m) Przycinanie żywopłotu, zebranie umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
n) Wywóz żywopłotu (20 02 01)
o) Odsłanianie chodnika – zebranie zalegającej ziemi, trawy oraz drobnych odpadów; umieszczanie w 
kontenerach (20 03 03)
p) Wywóz zalegającej ziemi, trawy oraz drobnych odpadów (20 03 03)
q) Odśnieżanie chodnika – usunięcie śniegu wraz z lodem oraz posypanie piaskiem
r) Zgrabienie zalegających liści, umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
s) Wywóz zalegających liści (20 02 01)
t) Likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ – tj. zebranie i umieszczenie w kontenerach odpadów różnorodnych (grunt, 
gruz, szkło itp.), wygrabienie i wyrównanie terenu po usuniętym wysypisku (20 03 01). Pod pojęciem ,,dzikiego 
wysypiska’’ należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne, nagromadzone w postaci pryzmy, do usunięcia 
których niezbędny będzie ciężki sprzęt mechaniczny
u) Likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ – tj. przewiezienie i utylizacja odpadów różnorodnych (grunt, gruz, szkło itp.), 
(20 03 01). Pod pojęciem ,,dzikiego wysypiska’’ należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne, nagromadzone
w postaci pryzmy, do usunięcia których niezbędny będzie ciężki sprzęt mechaniczny;
v) Zebranie, załadunek odpadów biodegradowalnych (20 02 01)
w) Wywóz odpadów biodegradowalnych (20 02 01).
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt oraz posiadania 
wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych oraz zatrudnienia osób 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z Polityką Systemu Zarządzania – załącznik nr 3a do umowy oraz Wykazem Znaczących Aspektów 
Środowiskowych - załącznik nr 3b do umowy oraz do uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji 
przedmiotu umowy, m.in. dotyczących odpadów powstałych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20%
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Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
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
Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł, zgodnie z pkt IX. SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Grunwald
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Grunwald Miasta Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1) Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania, niezarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta.
2) Zamawiający każdorazowo wskazywać będzie nieruchomości wymagające uporządkowania.
3) W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie wykonywał następujące usługi (kod odpadu):
a) Zbieranie, załadunek drobnych odpadów komunalnych (20 03 01)
b) Wywóz drobnych odpadów komunalnych (20 03 01)
c) Zbieranie, załadunek porzuconych sprzętów wielkogabarytowych (20 03 07)
d) Wywóz porzuconych sprzętów wielkogabarytowych (20 03 07)
e) Zebranie, umieszczenie w kontenerach gruzu (17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07)
f) Wywóz gruzu (17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07);
g) Koszenie, zbieranie wysokich traw i chwastów i umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
h) Wywóz wysokich traw i chwastów (20 02 01)
i) Przycinanie gałęzi drzew, zebranie i umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
j) Wywóz gałęzi drzew (20 02 01)
k) Przycinanie krzewów, zebranie (20 02 01)
l) Wywóz krzewów (20 02 01)
m) Przycinanie żywopłotu, zebranie umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
n) Wywóz żywopłotu (20 02 01)
o) Odsłanianie chodnika – zebranie zalegającej ziemi, trawy oraz drobnych odpadów; umieszczanie w 
kontenerach (20 03 03)
p) Wywóz zalegającej ziemi, trawy oraz drobnych odpadów (20 03 03)
q) Odśnieżanie chodnika – usunięcie śniegu wraz z lodem oraz posypanie piaskiem
r) Zgrabienie zalegających liści, umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
s) Wywóz zalegających liści (20 02 01)
t) Likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ – tj. zebranie i umieszczenie w kontenerach odpadów różnorodnych (grunt, 
gruz, szkło itp.), wygrabienie i wyrównanie terenu po usuniętym wysypisku (20 03 01). Pod pojęciem ,,dzikiego 
wysypiska’’ należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne, nagromadzone w postaci pryzmy, do usunięcia 
których niezbędny będzie ciężki sprzęt mechaniczny
u) Likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ – tj. przewiezienie i utylizacja odpadów różnorodnych (grunt, gruz, szkło itp.), 
(20 03 01). Pod pojęciem ,,dzikiego wysypiska’’ należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne, nagromadzone
w postaci pryzmy, do usunięcia których niezbędny będzie ciężki sprzęt mechaniczny;
v) Zebranie, załadunek odpadów biodegradowalnych (20 02 01)
w) Wywóz odpadów biodegradowalnych (20 02 01).
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt oraz posiadania 
wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych oraz zatrudnienia osób 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z Polityką Systemu Zarządzania – załącznik nr 3a do umowy oraz Wykazem Znaczących Aspektów 
Środowiskowych - załącznik nr 3b do umowy oraz do uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji 
przedmiotu umowy, m.in. dotyczących odpadów powstałych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20%
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Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
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
Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł, zgodnie z pkt IX. SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Jeżyce
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Jeżyce Miasta Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1) Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania, niezarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta.
2) Zamawiający każdorazowo wskazywać będzie nieruchomości wymagające uporządkowania.
3) W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie wykonywał następujące usługi (kod odpadu):
a) Zbieranie, załadunek drobnych odpadów komunalnych (20 03 01)
b) Wywóz drobnych odpadów komunalnych (20 03 01)
c) Zbieranie, załadunek porzuconych sprzętów wielkogabarytowych (20 03 07)
d) Wywóz porzuconych sprzętów wielkogabarytowych (20 03 07)
e) Zebranie, umieszczenie w kontenerach gruzu (17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07)
f) Wywóz gruzu (17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07);
g) Koszenie, zbieranie wysokich traw i chwastów i umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
h) Wywóz wysokich traw i chwastów (20 02 01)
i) Przycinanie gałęzi drzew, zebranie i umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
j) Wywóz gałęzi drzew (20 02 01)
k) Przycinanie krzewów, zebranie (20 02 01)
l) Wywóz krzewów (20 02 01)
m) Przycinanie żywopłotu, zebranie umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
n) Wywóz żywopłotu (20 02 01)
o) Odsłanianie chodnika – zebranie zalegającej ziemi, trawy oraz drobnych odpadów; umieszczanie w 
kontenerach (20 03 03)
p) Wywóz zalegającej ziemi, trawy oraz drobnych odpadów (20 03 03)
q) Odśnieżanie chodnika – usunięcie śniegu wraz z lodem oraz posypanie piaskiem
r) Zgrabienie zalegających liści, umieszczanie w kontenerach (20 02 01)
s) Wywóz zalegających liści (20 02 01)
t) Likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ – tj. zebranie i umieszczenie w kontenerach odpadów różnorodnych (grunt, 
gruz, szkło itp.), wygrabienie i wyrównanie terenu po usuniętym wysypisku (20 03 01). Pod pojęciem ,,dzikiego 
wysypiska’’ należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne, nagromadzone w postaci pryzmy, do usunięcia 
których niezbędny będzie ciężki sprzęt mechaniczny
u) Likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ – tj. przewiezienie i utylizacja odpadów różnorodnych (grunt, gruz, szkło itp.), 
(20 03 01). Pod pojęciem ,,dzikiego wysypiska’’ należy rozumieć zmieszane odpady różnorodne, nagromadzone
w postaci pryzmy, do usunięcia których niezbędny będzie ciężki sprzęt mechaniczny;
v) Zebranie, załadunek odpadów biodegradowalnych (20 02 01)
w) Wywóz odpadów biodegradowalnych (20 02 01).
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt oraz posiadania 
wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych oraz zatrudnienia osób 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z Polityką Systemu Zarządzania – załącznik nr 3a do umowy oraz Wykazem Znaczących Aspektów 
Środowiskowych - załącznik nr 3b do umowy oraz do uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji 
przedmiotu umowy, m.in. dotyczących odpadów powstałych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20%

18/11/2022 S223
https://ted.europa.eu/TED

7 / 10



Dz.U./S S223
18/11/2022
640053-2022-PL

8 / 10

Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2024
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
Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł, zgodnie z pkt IX. SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami 
niezbędnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia:
a) koparką lub koparko-ładowarką o pojemności naczynia łyżki 0,6 m3 lub większej, minimum 1 szt.,
b) kosiarką bijakową lub samojezdną, minimum 1 szt.,
c) wykaszarką spalinową, minimum 3 szt.,
d) specjalistycznym pojazdem bramowym lub hakowym do przewożenia odpadów o ładowności powyżej 3,5 
tony, minimum 1 szt.
Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z pkt XIV. - XVI. 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 12:00

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:
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z pkt IV.3 i VIII. 4. SWZ

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera pkt VI. 2 i 8 SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy.
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert wskazano w pkt XI. SWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w pkt VI.4 SWZ.
5. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w 
pkt VI.9 SWZ.
6. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych wskazano w pkt VI. SWZ.
7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował 
się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej, wskazano w pkt VIII. SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2022
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