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Polska-Wyry: Usługi wywozu odpadów
2021/S 211-553558
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wyry
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Główna 133
Miejscowość: Wyry
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-175
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wyry.pl
Tel.: +48 323256831
Faks: +48 323256809
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wyry.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wyry.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ugwyry.rekord.pl/3320023/dokument/28010
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wyry.
Numer referencyjny: IZP.271.11.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie
Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
b) dostarczaniu właścicielom nieruchomości Gminy Wyry pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, na bioodpady, na popiół, a także pojemników i worków do segregacji,
c) c)zorganizowaniu i utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz
prowadzenie Biura Obsługi Klientów (BOK).

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
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wyry
Miejscowości: Gostyń i Wyry

II.2.4)

Opis zamówienia:
Charakterystyka Gminy Wyry: Gmina Wyry liczy ok. 8494 mieszkańców, położona jest w południowej części
województwa Śląskiego, na obszarze 34,5 km2. Ilość nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną
– ok. 2 238, Ilość nieruchomości zamieszkałych z zabudową wielolokalową – ok. 16, ilość budynków w budowie
– ok. 50, ilość obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą – ok.
123, ilość ogródków działkowych – 2, ilość cmentarzy – 3 (dane szacunkowe).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w niżej wymienionych załącznikach do SWZ:
1. Załącznik A – Charakterystyka Gminy Wyry, 2. Załącznik B – Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik
C – Wyry – zabudowa jednorodzinna, 4. Załącznik D – Gostyń – zabudowa jednorodzinna, 5. Załącznik E –
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Nieruchomości niezamieszkałe, 6. Załącznik F – Budynki wielolokalowe, 7. Załącznik G – Nieruchomości –
zużyte bateria oraz przeterminowane lekarstwa.
Planowana średnia masa odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania umowy:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 1350 [Mg],
2. Odpady selektywnie - papier i tektura: 165 [Mg],
3. Odpady selektywnie - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 300 [Mg],
4. Odpady selektywnie – szkło: 250 [Mg],
5. Bioodpady: 1250 [Mg],
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 400 [Mg],
7. Popiół: 590 [Mg],
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
(wykładziny, styropian: opakowaniowy i budowlany): 402 [Mg],
9. Zużyte opony: 13 [Mg],
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 29 [Mg],
11. Przeterminowane lekarstwa i chemikalia (w tym odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki): 0,3 [Mg],
12. Zużyte baterie i akumulatory: 0,2 [Mg],
13. Lampy fluorescensyjne: 0,2 [Mg],
14. Odpady niebezpieczne: 0,1 [Mg],
15. Tekstylia i odzież: 0,5 [Mg].
Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Przedstawiona powyżej ilość może ulec
zmianie w wyniku ograniczenia bądź zwiększenia wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy w wyniku
zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Z tytułu różnic
odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Wykonawca zobowiązany
jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują (stale lub sezonowo) i nie zamieszkują mieszkańcy, w tym gospodarstw,
do których utrudniony jest dojazd pojazdem przeznaczonym do obierania odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek:
1.Opracowania Harmonogramu Usług. 2.Dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry oraz ich ustawienia
plastikowych pojemników o pojemności 120 l ,240 l lub 1100 l na zmieszane odpady komunalne; kontenerów
KP-4, KP-7 lub KP-10 na zmieszane odpady komunalne, bioodpady, pojemników o poj. 120 l 240 l lub 1100 l
na popiół z gospodarstw domowych. 3.Dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry worków na odpady selektywne.
4.zorganizowania i prowadzenia PSZOK oraz BOK na terenie gminy Wyry. 5.zorganizowania zbiórki (mobilnej)
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 6.zorganizowania zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w formie wystawki. 7.przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do instalacji komunalnych. 8.prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą
zamówieniem, tj. sporządzaniem sprawozdań.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

4/9

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. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w dniu składania ofert oraz przez czasokres
do dnia zawarcia umowy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Wyry, prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry, zgodnie z ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2021.888 ze zm.);
b) wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie
transportu odpadów (BDO), prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U.2021.779 ze zm.),
2. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu
JEDZ - załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów:
a) Wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Wyry, prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry, zgodnie z ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2021.888 ze zm.),
b) Wpisu do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie
transportu odpadów (BDO), prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 ze zm.),

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w dniu składania ofert oraz przez czasokres
do dnia zawarcia umowy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym:
a) informatycznym systemem monitorowania pojazdów opartym na satelitarnym systemie lokalizacji GPS
pozwalający na uzyskiwanie informacji co najmniej o bieżącej i historycznej pozycji pojazdów, historii tras,
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przebiegach, godzinach pracy, sygnalizację, jeżeli pojazd z wyznaczonej floty znajdzie się poza wyznaczonym
obszarem, a także dostarczanie raportów zawierających ww. informacje;
b) specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu,
o którym mowa w punkcie poprzedzającym) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do
odczytu danych, w tym:
- 3 samochodami - śmieciarkami bezpylnymi do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności
od 120 I do 1100 l, w tym 1 samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia,
- 1 samochodem o zabudowie hakowej dostosowanym do zbierania popiołu,
- 2 samochodami o zabudowie hakowej lub bramowej o ładowności min. 3,5 Mg każdy,
- 1 samochodem o zabudowie hakowej o ładowności min. 12 Mg,
- 3 samochodami dostawczymi do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
Każdy zadeklarowany pojazd musi posiadać Europejski Standard Emisji Spalin co najmniej EURO 4.
2) zdolności zawodowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonał należycie (a w przypadku świadczeń
ciągłych wykonuje należycie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę odpowiadają swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn. usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki oraz zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż
1.500 Mg o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.
2. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu
JEDZ - załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów:
a) Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
c) Dowodów określających, czy usługi wykazane w Załączniku nr 7 do SWZ 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 ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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1. Istotne dla stron postanowienia umowy (projektowanych postanowieni umowy) stanowią Załącznik nr 8 do
specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą
obu stron. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do 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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 27/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po pobraniu z miniPortalu złożonych ofert i ich
odszyfrowaniu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadz. postępow.
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów. Niezwłocznie po otwarciu ofert,
udostępni na ww stronie: nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z cenami.

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
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 Pzp.
3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ).
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
5. Na podstawie art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
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;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
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;
2) 5 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
mniejsza niż progi unijne.
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki –
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Iba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2021
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