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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331246-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Pojazdy specjalne
2021/S 126-331246

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Masztalarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-767
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Matysiak, Paweł Guzik, Marcin Goliński
E-mail: wt@psp.wlkp.pl 
Tel.:  +48 477716060
Faks:  +48 612220566
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych / jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych
Numer referencyjny: WT.2370.10.2021

II.1.2) Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych, samochodów ratowniczo-gaśniczych tj.:
1) Część A – dostawa czterech (4) średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komend Powiatowych 
PSP w Kępnie, Pleszewie, Turku i Wolsztynie,
2) Część B – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP 
w Kościanie,
3) Część C – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodów ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody o dużej 
pojemności dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

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:
Część A – dostawa czterech (4) średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komend Powiatowych PSP 
w Kępnie, Pleszewie, Turku i Wolsztynie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kępno, Pleszew, Turek, Wolsztyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa czterech (4) średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komend Powiatowych PSP w Kępnie, 
Pleszewie, Turku i Wolsztynie.
Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p.", Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje zastosowanie 
tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona 
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 3A do SWZ. Oferta, wniosek oraz 
przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych 
środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
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
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed 
upływem terminu na składania ofert w wysokości 4 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest w języku 
polskim, w formie elektronicznej. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 13 tygodni od dnia zawarcia 
umowy (tj. 91 dni).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część B – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w 
Kościanie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kościan

II.2.4) Opis zamówienia:
Część B – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w 
Kościanie.
Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129) zwanej dalej „ustawą Pzp lub Pzp”, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury 
odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowy opis oraz sposób 
realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 3B do SWZ. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe 
(jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 
kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 
do systemu (opcja rekomendowana).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
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
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed 
upływem terminu na składania ofert w wysokości 1 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest w języku 
polskim, w formie elektronicznej. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 13 tygodni od dnia zawarcia 
umowy (tj. 91 dni).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część C – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodów ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody o dużej 
pojemności dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część C – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodów ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody o dużej 
pojemności dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu
Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129) zwanej dalej „ustawą Pzp lub Pzp”, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury 
odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowy opis oraz sposób 
realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 3C do SWZ. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe 
(jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 
kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 
do systemu (opcja rekomendowana).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
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
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed 
upływem terminu na składania ofert w wysokości 1 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest w języku 
polskim, w formie elektronicznej. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 13 tygodni od dnia zawarcia 
umowy (tj. 91 dni).

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część A - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.
Część B - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.
Część C - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, przedstawiona informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, musi potwierdzać łączną wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową dla wymaganej wysokości środków finansowych dla wszystkich 
części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Część A – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dostarczył minimum jeden średni lub jeden ciężki 
samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.
Część B – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dostarczył minimum jeden średni lub jeden ciężki 
samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.
Część C – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dostarczył minimum jeden średni lub jeden ciężki 
samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie części zamówienia, musi wykazać, że dostarczył dwa 
pojazdy. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na trzy części zamówienia, musi wykazać, że dostarczył 
trzy pojazdy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dotyczy części A, B i C postępowania – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana w danej części postępowania, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa/umowy zgodna/zgodne ze wzorem zamawiającego. 
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zamawiający przewiduje możliwość 
zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków 
dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający 
dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 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)
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: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem (https://
platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz) w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. Otwarcie ofert następuje elektronicznie, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

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:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub 
„Pzp”. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca 
składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. Informacje zawarte 
w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1076 
z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp oraz w 
zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp.
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem.
6) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
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ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Zakres i sposób składania dokumentów w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej reguluje § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej 
"r.p.ś.d.").

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – 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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określono w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp lub Pzp” i przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – 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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021
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