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Polska-Śrem: Pojazdy do zbierania odpadów
2021/S 209-547067

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
Adres pocztowy: Parkowa 6
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sarbak
E-mail: j.sarbak@pgk.srem.pl 
Tel.:  +48 612830511
Faks:  +48 612830190
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pgk.srem.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Komunalna

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
Numer referencyjny: 01/2021

II.1.2) Główny kod CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów zasilanych gazem 
CNG i NLG w ilości 14 sztuk.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów zasilanych 
gazem CNG w ilości 10 sztuk. Pojazdy winny być fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2021 r., 
nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, 
zgodne z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletne i gotowe do użytkowania, a także muszą 
spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku A,B,C,D do 
SWZ. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 12 
miesięcy bez limitu kilometrów (tj. koszty serwisu, robocizny, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych 
oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie) wraz z kosztem transportu do serwisu lub 
autoryzowanego punktu naprawy. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia nie były 
prototypem, muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną Zamawiający rozumie 
produkcję urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażania 
i oprzyrządowania są stałe i niezmienne. Wymagania zostały opisane w Projektowanych postanowienia umowy 
stanowiących załącznik nr 1A do SWZ.
2 Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustaw.
3. Wymagania podane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu stanowią minimalne wymagania 
i winny być spełnione obligatoryjnie. Niespełnienie powyższych wymagań (minimalnych) skutkować będzie 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia.
4. Oferty równoważne. Ilekroć w specyfikacji warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot 
zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
intencją zamawiającego było przedstawienie przykładu „typu” tj. określenie minimalnych parametrów 
jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający 
dopuszcza składanie ofert równoważnych i należy przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie „lub 
równoważne”. Zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe 
i cech użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych różnych producentów. Ewentualne operowanie 
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przykładowymi nazwami, znakami itp. ma jedynie charakter przykładowy mający na celu doprecyzowanie 
oczekiwań Zamawiającego, z zachowaniem zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku powoływania się przez zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego.
6. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg 
„co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas reakcji serwisu na zgłoszenie - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz 
ustalenie planowanego terminu naprawy pojazdu, liczony w godzinach (dni robocze) – dotyczy całości 
zamówienia. / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: udzielona gwarancja – liczona w miesiącach od dnia odbioru kompletnego pojazdu 
specjalistycznego (wg protokołu odbioru). Gwarancja dotyczy kompletnego pojazdu specjalistycznego, bez 
żadnych wyłączeń (np. części, podzespołów, powłoki lakierniczej, zabudowy itd.). / Waga: 30

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Numer wniosków: 1819/2020 wniosek o 
pożyczkę, 1820/2020 wniosek o dotację.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 
tysięcy 00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego, PKO Bank Polski SA Nr: 96 1020 4160 0000 2002 0004 5450

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34133000 Pojazdy ciężarowe z przyczepą

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów zasilanych 
gazem LNG w ilości 4 sztuk. Pojazdy winny być fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2021 r., 
nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, 
zgodne z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletne i gotowe do użytkowania, a także muszą 
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spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku E,F do SWZ. 
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy 
bez limitu kilometrów (tj. koszty serwisu, robocizny, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych 
elementów podlegających okresowej wymianie) wraz z kosztem transportu do serwisu lub autoryzowanego 
punktu naprawy. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia nie były prototypem, 
muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną Zamawiający rozumie produkcję 
urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażania i 
oprzyrządowania są stałe i niezmienne. Wymagania zostały opisane w Projektowanych postanowienia umowy 
stanowiących załącznik nr 1B do SWZ.
2. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustaw.
3. Wymagania podane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu stanowią minimalne wymagania 
i winny być spełnione obligatoryjnie. Niespełnienie powyższych wymagań (minimalnych) skutkować będzie 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia.
4. Oferty równoważne. Ilekroć w specyfikacji warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot 
zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
intencją zamawiającego było przedstawienie przykładu „typu” tj. określenie minimalnych parametrów 
jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający 
dopuszcza składanie ofert równoważnych i należy przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie „lub 
równoważne”. Zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe 
i cech użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych różnych producentów. Ewentualne operowanie 
przykładowymi nazwami, znakami itp. ma jedynie charakter przykładowy mający na celu doprecyzowanie 
oczekiwań Zamawiającego, z zachowaniem zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku powoływania się przez zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego.
6. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg 
„co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas reakcji serwisu na zgłoszenie - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz 
ustalenie planowanego terminu naprawy pojazdu, liczony w godzinach (dni robocze) – dotyczy całości 
zamówienia. / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: udzielona gwarancja – liczona w miesiącach od dnia odbioru kompletnego pojazdu 
specjalistycznego (wg protokołu odbioru). Gwarancja dotyczy kompletnego pojazdu specjalistycznego, bez 
żadnych wyłączeń (np. części, podzespołów, powłoki lakierniczej, zabudowy itd.). / Waga: 30

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

27/10/2021 S209
https://ted.europa.eu/TED

4 / 9



Dz.U./S S209
27/10/2021
547067-2021-PL

5 / 9

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Numery wniosków: 1819/2020 wniosek 
o pożyczkę i 1820/2020 wniosek o dotację.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych 00/100).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego, PKO Bank Polski SA Nr: 96 1020 4160 0000 2002 0004 5450

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 171-444664

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:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp, który 
(przesłanki fakultatywne):
2.1. art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury,
2.2. art. 109 ust. 1 pkt 8) Pzp - w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych,
2.3. art. 109 ust. 1 pkt 9) Pzp - bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,
2.4. art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp - w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 
109 ust. 1 pkt 4), 8‒10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,
3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcz
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
33.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
33.2. 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 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
33.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
33.3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu,
33.3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
33.4. Odwołanie przysługuje na:
33.4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
33.4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy,
33.4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
33.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
33.5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
33.5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1.
33.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
33.6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
33.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 33.6. wnosi się w terminie:
33.7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne
33.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
33.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
albo
33.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
33.9. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w ustawie Pzp w Dziale IX.

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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