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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541358-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Sucha Beskidzka: Usługi odśnieżania
2022/S 191-541358

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiat Suski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072181675
Adres pocztowy: ul. Kościelna 5 b
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Tel.:  +48 338757920
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiatsuski.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2022/2023 - III

Numer referencyjny: WZ.272.26.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie 
zimowym 2022/2023 - III

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 nr 6

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Bystra Sidzina

II.2.4) Opis zamówienia:
a) Część nr 6: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Bystra- 
Sidzina w sezonie zimowym 2022/2023 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla każdego 
zadania w pełni sprawnym sprzętem wymaganym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej: SST) 
do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może sprzętu wymaganego prze Zamawiającego 
dla realizacji usługi, zgłoszonego do jednego zadania, zgłosić do innego zadania, na które składa ofertę. 
Przedstawienie w wykazie sprzętu minimalnej ilości sprzętu na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia takiej ilości sprzętu która zapewni prawidłową realizację 
zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne panujące w danej chwili W ramach usługi Zimowego 
Utrzymania Dróg Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżuru telefonicznego, a także do patrolowania 
miejsc objętych umową i pełnienia dyżuru sprzętem (monitorowanie i gotowość do wykonania usługi). 
Wykonawca będzie zobowiązany pozostawać w gotowości do wykonania usługi zimowego utrzymania 
dróg przez cały okres Akcji Zima. Pozostałe informacje w SWZ. Warunki udziału: Zamawiający uzna wyżej 
wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej 
wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń 
czasowych w czasie realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach (dla każdego zadania oddzielnie): 
b) Dla części nr 6: Gmina Bystra-Sidzina wymagana jest minimalna ilość sprzętu: - pługopiaskarka – szt. 1 
(dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę) - ładowarka – szt. 1 - pług wirnikowy- szt. 1 (dopuszcza się 
możliwość wykorzystania solarek) 5.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
5.4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369), 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 
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kapitałowej (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania); 5.4.2. 
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, 
dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (potwierdzający warunek określony w pkt 4.1.2 ppkt 
4 SWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi narzędziami i urządzeniami technicznymi (wg. 
wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 5.4.3. Oświadczenie 
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w 
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; (wg. wzoru 
przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 5.4.4. Informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. 
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Informacje dla wykonawców zagranicznych w 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV 
zimowego utrzymania dróg (T) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2022
Koniec: 20/04/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
częśc nr 7

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Jordanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 7: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta i Gminy 
Jordanów w sezonie zimowym 2022/2023 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla każdego 
zadania w pełni sprawnym sprzętem wymaganym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej: SST) 
do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może sprzętu wymaganego prze Zamawiającego 
dla realizacji usługi, zgłoszonego do jednego zadania, zgłosić do innego zadania, na które składa ofertę. 
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Przedstawienie w wykazie sprzętu minimalnej ilości sprzętu na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia takiej ilości sprzętu która zapewni prawidłową realizację 
zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne panujące w danej chwili W ramach usługi Zimowego 
Utrzymania Dróg Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżuru telefonicznego, a także do patrolowania 
miejsc objętych umową i pełnienia dyżuru sprzętem (monitorowanie i gotowość do wykonania usługi). 
Wykonawca będzie zobowiązany pozostawać w gotowości do wykonania usługi zimowego utrzymania 
dróg przez cały okres Akcji Zima. Pozostałe informacje w SWZ. Warunki udziału: Zamawiający uzna wyżej 
wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej 
wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń 
czasowych w czasie realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach (dla każdego zadania oddzielnie): 
c) Dla części nr 7: Miasto i Gmina Jordanów wymagana jest minimalna ilość sprzętu: - pługopiaskarka – szt. 
2 (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę) - ładowarka – szt. 1 - pług wirnikowy – szt. 1 (dopuszcza 
się możliwość wykorzystania solarek) 5.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
5.4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369), 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 (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania); 5.4.2. 
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, 
dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (potwierdzający warunek określony w pkt 4.1.2 ppkt 
4 SWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi narzędziami i urządzeniami technicznymi (wg. 
wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 5.4.3. Oświadczenie 
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w 
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; (wg. wzoru 
przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 5.4.4. Informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. 
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Informacje dla wykonawców zagranicznych w 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) w standardzie IV 
zimowego utrzymania dróg (T) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2022
Koniec: 20/04/2023
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykaz i krótki opis warunków: 4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 4.1.1 nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania; 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 
2022r. poz. 835 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 
na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. 
ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o 
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką 
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. oraz Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), 
dalej: rozporządzenie 2022/576

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W ramach usługi Zimowego Utrzymania Dróg Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżuru telefonicznego, 
a także do patrolowania miejsc objętych umową i pełnienia dyżuru sprzętem (monitorowanie i gotowość do 
wykonania usługi). Wykonawca będzie zobowiązany pozostawać w gotowości do wykonania usługi zimowego 
utrzymania dróg przez cały okres Akcji Zima. Szczegółowe informacje w SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający rozpoczął pierwszą procedurę zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
„prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w 
sezonie zimowym 2022/2023” w dniu 18.07.2022r. Do chwili obecnej przeprowadzono już dwa postępowania 
przetargowe z zachowanie terminu składania ofert zgodnego z art. 138 ust 1 i 4 ustawy Pzp tj. 30 dni, jednakże 
po unieważnieniu postępowań w zakresie części nr 6 i 7 zamówienia konieczne jest wszczęcie kolejnego 
postępowania na w/w części. Z racji tego, iż sezon zimowy rozpoczyna się w dniu 01.11.2022r. (zdarza się 
wcześniej) nie ma możliwości zachowania terminu składania ofert zgodnie z art. 138 ust 1 i 4 ustawy Pzp przy 
udzielaniu niniejszego zamówienia. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego standardu utrzymania 
zimowego dróg w chwili wystąpienia oblodzenia czy śniegu konieczne jest skrócenie terminu składania ofert 
zgodnie z art. 138 ust 2 pkt 2 Pzp do 15 dni. informacja w SWZ.

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: 18/10/2022
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: 22/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert 
nastąpi przy użyciu miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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:
2.11 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu 
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, odpowiednio w odniesieniu do każdej 
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z części zamówienia. Udzielenie zamówienia, o którym mowa powyżej nastąpi w szczególności w przypadku 
wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność wykonywania zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie powiatu suskiego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym 
mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na warunkach, jakie 
zostały określone w swz dla zamówienia podstawowego i zgodnie ze standardami zimowego utrzymania ciągów 
drogowych. 6.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości: 
dla Części nr 6 zamówienia: 4.100,00 zł dla Części nr 7 zamówienia: 6.900,00 zł 6.2 Wadium wnosi się 
przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 6.3 Wadium może być wnoszone 
według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 6.3.1 pieniądzu; 6.3.2 gwarancjach 
bankowych; 6.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 6.3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 6.4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na 
konto w Banku Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr rachunku 51 8128 0005 0065 7233 2000 0110 
z dopiskiem "Wadium - nr postępowania WZ.272.26.2022 cz. ”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w 
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Z uwagi na brak stosownej ilosci 
miejsca w ogłoszeniu o zamówieniu informacje dot. Warunków udziału w postępowaniuoraz dokumentów 
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczeniaz postępowania , 
Klauzuli RODO, Sposobu Składania ofert znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiajacy 
przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZPw niniejszym 
postępowaniu. pozostała część uzasadnienia skrócenia terminu składania ofert w SWZ (brak miejsca w 
ogłoszeniu).)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.6 Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). Pozostałe informacje w 
SWZ

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2022

04/10/2022 S191
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7


