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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151206-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Wieś Wielka: Usługi związane z odpadami
2021/S 060-151206

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nowa Wieś Wielka
Krajowy numer identyfikacyjny: 092350671
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 2
Miejscowość: Nowa Wieś Wielka
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Wysota
E-mail: a.wysota@nowawieswielka.pl 
Tel.:  +48 523206849
Faks:  +48 523206850
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.nowawieswielka.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowawieswielka

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/nowawieswielka
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowawieswielka

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka
Numer referencyjny: ZPL.271.9.2021.AW

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Nowa Wieś Wielka;
2) odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Nowa Wieś Wielka oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki przeznaczone 
do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz w worki z folii polietylenowej lub pojemniki do 
segregacji;
4) wyposażenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemniki i kontenery do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
5) organizowanie i obsługa objazdowych zbiórek odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 1 raz w 
roku;
6) zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów z terenu gminy Nowa Wieś Wielka w regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych;
7) konserwacja pojemników przeznaczonych do zmieszanych odpadów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Nowa Wieś Wielka

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakres zamówienia obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Nowa Wieś Wielka;
2) odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka;
b) z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych usytuowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie;
c) ze specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, 
usytuowanych w czterech aptekach na terenie Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy;
d) ze specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii, usytuowanych w 
budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka;
3) wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w:
a) pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
b) określonego koloru worki z folii polietylenowej do segregacji na teren zabudowy jednorodzinnej;
c) pojemniki lub worki z folii polietylenowej do segregacji na teren zabudowy wielorodzinnej;
Szacunkowa ilość pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) na nieruchomościach zamieszkałych 
na terenie gminy Nowa Wieś Wielka: 2132 szt. o pojemności 240 l, 1096 szt. o pojemności 120 l, 3 szt. o 
pojemności 1 100 l.
Orientacyjna ilość worków miesięcznie do segregacji odpadów: 9 000 szt. w kolorze żółtym (do tworzywa 
sztucznego i metali), 5 000 szt. w kolorze niebieskim (do papieru), 9 000 szt. w kolorze brązowym (do 
bioodpadów), 2 500 szt. w kolorze zielonym (do szkła);
4) wyposażenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanych w Nowej Wsi 
Wielkiej i Brzozie, w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla poszczególnych 
rodzajów odpadów;
5) organizowanie i obsługa objazdowych zbiórek odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na 
terenie gminy Nowa Wieś Wielka 1 raz w roku;
6) zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów z terenu gminy Nowa Wieś Wielka w regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych;
7) konserwacja pojemników przeznaczonych do zmieszanych odpadów komunalnych raz na 6 miesięcy;
8) przygotowanie kolorowych broszur (A5, min. 4 str.) na temat prawidłowej segregacji.
Ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie gminy Nowa Wieś Wielka wynosiła: w roku 2017 – 3820,645 Mg, w roku 2018 – 
3826,530 Mg, w roku 2019 – 3939,392 Mg, w roku 2020 – 4266,461 Mg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin i hałasu / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2022
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 
00/100) zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ.

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:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże:
a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, zgodnie z art. 9b ust. 2 oraz art. 9c ust. 
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439; z 
późn. zm.), co najmniej w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym zamówieniem;
b) wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797; z późn. zm.), dotyczącym podmiotów transportujących 
odpady, co najmniej w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień 
do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda dokumentów:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Nowa Wieś Wielka;
b) wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797; z późn. zm.), dotyczącym podmiotów transportujących 
odpady, co najmniej w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w 
postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli 
wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset 
tysięcy 00/100);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie złotych: 
pięćset tysięcy 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda dokumentów:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia;
b) 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji 
zawodowych jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w nieprzerwanym okresie minimum 12 
miesięcy, o łącznej masie odpadów nie mniejszej niż 4 000,00 ton (Mg);
b) dysponuje bazą magazynowo-transportową, spełniającą wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), wyposażoną w zalegalizowaną 
wagę najazdową;
c) dysponuje pojazdami:
• co najmniej dwoma (2) pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych,
• co najmniej dwoma (2) pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• co najmniej jednym (1) pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
• co najmniej jednym (1) pojazdem ciężarowym przystosowanym do obioru odpadów wielkogabarytowych,
• co najmniej jednym (1) pojazdem z zabudową HDS,
• co najmniej jednym (1) pojazdem przystosowanym do mycia pojemników.
Wszystkie pojazdy bezpylne, o zabudowie bębnowej, hakowce i kontenerowce z HDS muszą spełniać wymogi 
normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r.
Pojazdy jw. muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego (GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu 
pojazdu i miejscach postojów.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 
zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: „NBP”) 
dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym 

26/03/2021 S60
https://ted.europa.eu/TED

5 / 8



Dz.U./S S60
26/03/2021
151206-2021-PL

6 / 8

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem 
publikacji.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 
Wykonawców.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej i kwalifikacji zawodowych zamawiający żąda dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, 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 usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub 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;
b) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez Wykonawcę w 
celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego Wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę nie rzadziej niż w następujący sposób:
a) odpady zmieszane: z terenów nieruchomości jednorodzinnych – raz na 2 tygodnie, z terenów nieruchomości 
wielolokalowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 
marca – raz na 2 tygodnie;
b) odpady segregowane: raz w miesiącu;
c) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 
marca – raz w miesiącu;
d) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: objazdowa 
zbiórka raz w roku;
e) odpady z PSZOK-a: wg faktycznych potrzeb.
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, płatne miesięcznie, ustalone 
na podstawie przedstawionych w ofercie Wykonawcy ryczałtowych cen jednostkowych (zryczałtowanego 
wynagrodzenia brutto za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych) oraz masy faktycznie odebranych od 
właścicieli nieruchomości odpadów.

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: 29/04/2021
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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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2021
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 12.10. Otwarcie ofert na 
platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
03.2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 Pzp oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 4 Pzp.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 
tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej 
przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”;
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli;
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf;
5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem 
platformy zakupowej.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

26/03/2021 S60
https://ted.europa.eu/TED

7 / 8



Dz.U./S S60
26/03/2021
151206-2021-PL

8 / 8

składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 ustawy – dział IX 
Środki ochrony prawnej Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2021
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