
Dz.U./S S73
13/04/2022
196326-2022-PL

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196326-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Czernikowo: Usługi związane z odpadami
2022/S 073-196326

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Czernikowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 91086676100000
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12
Miejscowość: Czernikowo
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiktor Traczyk, Marek Brzustewicz
E-mail: przetargi@czernikowo.pl 
Tel.:  +48 542875001
Faks:  +48 542305051
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czernikowo.pl

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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie.
Numer referencyjny: IWP.271.1.1.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jestwykonanie usług polegających na:
zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo (ok. 2100 Mg/rok), w 2020 roku była to łączna ilość 
2517,16 Mg/rok oraz na
zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych w prowadzonym przez Gminę Czernikowo Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo oraz punktach zbiórki leków i baterii (ok. 
200 Mg/rok), w 2020 roku była to łączna ilość 129,096 Mg/rok.
Zamówienie zostało podzielone na zadania.
Zadanie nr 1 -Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez Gminę w PSZOK
Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Czernikowo
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 317 975.36 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez Gminę w PSZOK
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Czernikowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszej części jest zagospodarowanie odpadów komunalnych 
odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych 
zebranych przez Gminę w PSZOK. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje frakcje odpadów:
Frakcja I - papier i tektura
Frakcja II - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
Frakcja III - szkło
Prognozowane ilości odpadów w okresie realizacji zamówienia oraz ilości odpadów zebranych w latach 
ubiegłych zostały zawarte w treści dokumentów zamówienia w zestawieniu tabelarycznym. Wskazane w 
tabelach powyżej ilości odpadów komunalnych stanowią część prognozowanej ilości odpadów, które zostaną 
odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie 12 miesięcy oraz w całym 24-miesięcznym 
okresie realizacji zamówienia, na podstawie ilości odebranych odpadów w latach ubiegłych. Wskazano 
również opcje dla poszczególnych części zamówienia informujące o tym, do jakiej wartości (Mg) może zostać 
zwiększona ilość podlegających w ramach tego zamówienia ilości odpadów wskazanych jako opcja.
Wykonawca zobowiązuje się przyjąć od Zamawiającego i zapewnić zagospodarowanie faktycznej i rzeczywistej 
ilości odpadów, wszystkich wymienionych w powyższej tabeli części (frakcji) odpadów, odebranych w okresie 
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trwania przedmiotu zamówienia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - tj. w okresie 24 miesięcy 
realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów w 
stosunku do prognozowanej masy odpadów wskazanej w tabelach powyżej jeśli faktyczna ilość odpadów 
zebranych do zagospodarowania będzie mniejsza niż ilości prognozowane wskazane w tabelach.
Zamawiający będzie się rozliczał z wykonawcą wg. faktycznej ilości odpadów danego rodzaju dostarczanych do 
zagospodarowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość siedziby 
Zamawiającego od instalacji) / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o 
maksymalną ilość wskazaną w kolumnie 5 tabeli nr 1 (zadanie nr 1) oraz tabeli nr 2 (zadanie nr 2) zawartych w 
Rozdziale II cz. 2 SWZ.
Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być 
wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny 
jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz ilości odpadów przyjętych do 
zagospodarowania przez Wykonawcę w ramach opcji.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okoliczności wyczerpania masy odpadów do zagospodarowania 
objętych umową.
W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z 
prawa opcji, w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed skorzystaniem z tego prawa.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z 
prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowa, jaka zostanie zawarta w wyniku 
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, stosuje się odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Teren Gminy Czernikowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszej części jest zagospodarowanie odpadów ulegających 
biodegradacji (odpady zielone i kuchenne) w prognozowanej masie odpadów do zagospodarowania na okres 
realizacji zamówienia w ilości 819,42 Mg. Wskazane w tabelach znajdujących się w dokumentach zamówienia 
ilości odpadów komunalnych stanowią część prognozowanej ilości odpadów, które zostaną odebrane od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie 12 miesięcy oraz w całym 24-miesięcznym okresie realizacji 
zamówienia, na podstawie ilości odebranych odpadów w latach ubiegłych. Wskazano również opcje dla 
poszczególnych części zamówienia informujące o tym, do jakiej wartości (Mg) może zostać zwiększona ilość 
podlegających w ramach tego zamówienia ilości odpadów wskazanych jako opcja.
Wykonawca zobowiązuje się przyjąć od Zamawiającego i zapewnić zagospodarowanie faktycznej i rzeczywistej 
ilości odpadów, wszystkich wymienionych w powyższej tabeli części (frakcji) odpadów, odebranych w okresie 
trwania przedmiotu zamówienia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - tj. w okresie 24 miesięcy 
realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów w 
stosunku do prognozowanej masy odpadów wskazanej w tabelach powyżej jeśli faktyczna ilość odpadów 
zebranych do zagospodarowania będzie mniejsza niż ilości prognozowane wskazane w tabelach.
Zamawiający będzie się rozliczał z wykonawcą wg. faktycznej ilości odpadów danego rodzaju dostarczanych do 
zagospodarowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość siedziby 
Zamawiającego od instalacji) / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o 
maksymalną ilość wskazaną w kolumnie 5 tabeli nr 1 (zadanie nr 1) oraz tabeli nr 2 (zadanie nr 2) zawartych w 
Rozdziale II cz. 2 SWZ.
Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być 
wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny 
jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz ilości odpadów przyjętych do 
zagospodarowania przez Wykonawcę w ramach opcji.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okoliczności wyczerpania masy odpadów do zagospodarowania 
objętych umową.
W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z 
prawa opcji, w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed skorzystaniem z tego prawa.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z 
prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy umowa, jaka zostanie zawarta w wyniku 
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, stosuje się odpowiednio.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

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: 2022/S 008-015747

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
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez Gminę w PSZOK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/03/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 87052597300000
Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpo.torun.pl 
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 899 933.42 PLN
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 096 731.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/03/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 87052597300000
Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpo.torun.pl 
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 219.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 221 243.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy postępowania na realizację zadania pn. 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
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gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 
12.01.2022 r. pod numerem 2022/S 008-015747.
Zamawiający publikuje niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w celu sprostowania informacji omyłkowo 
zawartych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia opublikowanym w dniu 06.04.2022 r. pod numerem 2022/S 
068-180839.
Sprostowanie dokonane jest w następujący sposób:
1) W sekcji II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Zamiast:
Wartość bez VAT: 2 317 975.36 EUR
Powinno być:
Wartość bez VAT: 2 317 975.36 PLN
2) Część nr 1 - W sekcji V.2.4 Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 898 933.42 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 096 731.96 EUR
Powinno być:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 898 933.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 096 731.96 PLN
3) Część nr 2 - W sekcji V.2.4 Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 219.55 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 221 243.40 EUR
Powinno być:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 219.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 221 243.40 PLN
Uzasadnienie:
Zamawiający w dniu 01.04.2022 r. przesłał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 06.04.2022 r. pod numerem 2022/S 068-180839.
Analizując treść tego ogłoszenia Zamawiający zauważył omyłkę w sekcjach II.1.7 oraz V.2.4 dla obu części 
zamówienia, polegającą na wprowadzeniu kwot wartości zamówienia oraz wartości zawartych umów w 
jednostkach EUR. W związku z powyższym konieczna stała się modyfikacja treści tego ogłoszenia, polegająca 
na wprowadzeniu prawidłowych jednostek to jest zamiast kwot podanych w jednostkach EUR należało podać 
kwoty w jednostkach PLN.
Zamawiający publikując niniejsze ogłoszenie zastosował się do informacji i zaleceń zawartych w treści poczty 
elektronicznej przesłanej w dniu 06 kwietnia 2022 r. z adresu automated-notifications@normail.ec.europa.eu 
(nr referencyjny 22-191568-001) na adres przetargi@czernikowo.pl 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 przysługują 
środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. .Odwołujący przesyła kopię 
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - 
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
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na podstawie art. 11 ust. 8; 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień 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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. 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; 11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego 
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się 
nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 
DALSZE SZCZEGÓŁY ZAWARTO W SIWZ

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022
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