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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535017-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi utrzymania parków
2022/S 189-535017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Cyran
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Tel.:  +48 222774200
Faks:  +48 222774201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie Warszawy
Numer referencyjny: 46/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1A-E do SWZ, w wykazie parków stanowiących załącznik nr 1c do UMOWY (część I-IV), w tabeli 
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prac przy drzewach stanowiącej załącznik nr 4 do UMOWY (część I-IV) oraz w kosztorysach stanowiących 
załącznik nr 7A-E do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=3b386ae5ac2b4a15acb74f11b5aceca5

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 35 916 348.58 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I – parki i skwery dzielnicy Mokotów /obszar I pow. 63,86 ha/
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1A do SWZ, w wykazie parków stanowiących załącznik nr 1c do UMOWY (część I), w tabeli prac 
przy drzewach stanowiącej załącznik nr 4 do UMOWY (część I) oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 
7A do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=3b386ae5ac2b4a15acb74f11b5aceca5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie części I-
V, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za 
dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:
1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew w ilości 50% łącznej ilości;
1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników;
1.3. dodatkowego usunięcia drzew w ilości nie większej niż 50% łącznej ilości;
1.4. dodatkowego sadzenia krzewów w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości;
1.5.dodatkowego sadzenia drzew w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
wartości 100% zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II – parki i skwery dzielnicy Mokotów /obszar II pow. 45,71 ha/
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1B do SWZ, w wykazie parków stanowiących załącznik nr 1c do UMOWY (część II), w tabeli prac 
przy drzewach stanowiącej załącznik nr 4 do UMOWY (część II) oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 
7B do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=3b386ae5ac2b4a15acb74f11b5aceca5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie części I-
V, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za 
dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:
1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew w ilości 50% łącznej ilości;
1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników;
1.3. dodatkowego usunięcia drzew w ilości nie większej niż 50% łącznej ilości;
1.4. dodatkowego sadzenia krzewów w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości;
1.5.dodatkowego sadzenia drzew w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
wartości 100% zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III – parki i skwery dzielnicy Mokotów /obszar III pow. 38,81 ha /
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1C do SWZ, w wykazie parków stanowiących załącznik nr 1c do UMOWY (część III), w tabeli prac 
przy drzewach stanowiącej załącznik nr 4 do UMOWY (część III) oraz w kosztorysach stanowiących załącznik 
nr 7C do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=3b386ae5ac2b4a15acb74f11b5aceca5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie części I-
V, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za 
dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:
1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew w ilości 50% łącznej ilości;
1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników;
1.3. dodatkowego usunięcia drzew w ilości nie większej niż 50% łącznej ilości;
1.4. dodatkowego sadzenia krzewów w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości;
1.5.dodatkowego sadzenia drzew w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
wartości 100% zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV – parki i skwery dzielnicy Wola /pow. 26,50 ha /
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1D do SWZ, w wykazie parków stanowiących załącznik nr 1c do UMOWY (część IV), w tabeli prac 
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przy drzewach stanowiącej załącznik nr 4 do UMOWY (część IV) oraz w kosztorysach stanowiących załącznik 
nr 7D do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=3b386ae5ac2b4a15acb74f11b5aceca5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie części I-
V, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za 
dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:
1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew w ilości 50% łącznej ilości;
1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników;
1.3. dodatkowego usunięcia drzew w ilości nie większej niż 50% łącznej ilości;
1.4. dodatkowego sadzenia krzewów w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości;
1.5.dodatkowego sadzenia drzew w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
wartości 100% zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V – park Żeromskiego /pow. 4,7 ha/
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1E do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 7E do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=3b386ae5ac2b4a15acb74f11b5aceca5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie części I-
V, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za 
dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:
1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew w ilości 50% łącznej ilości;
1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników;
1.3. dodatkowego usunięcia drzew w ilości nie większej niż 50% łącznej ilości;
1.4. dodatkowego sadzenia krzewów w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości;
1.5.dodatkowego sadzenia drzew w ilości nie większej niż 100 % łącznej ilości.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 
wartości 100% zamówienia podstawowego.

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 112-315646

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: ZZW/B/III/3/3/U-132/22-25/RO4/PN

Część nr: 1

Nazwa:
Część I – parki i skwery dzielnicy Mokotów /obszar I pow. 63,86 ha/

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: AG-Complex sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5240018775
Adres pocztowy: ul. Płytowa 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 624 270.24 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 873 472.16 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/3/U-135/22-23/RO4/PN

Część nr: 2

Nazwa:
Część II – parki i skwery dzielnicy Mokotów /obszar II pow. 45,71 ha/

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FAGUS sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222843925
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-971
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 554 959.64 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 516 622.30 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/3/U-136/22-23/RO4/PN

Część nr: 3
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Nazwa:
Część III – parki i skwery dzielnicy Mokotów /obszar III pow. 38,81 ha /

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: FAGUS sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222843925
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-971
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 103 595.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 791 152.13 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/3/U-133/22-25/RO3/PN

Część nr: 4

Nazwa:
Część IV – parki i skwery dzielnicy Wola /pow. 26,50 ha /

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: AG-Complex sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5240018775
Adres pocztowy: ul. Płytowa 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 328 161.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 188 959.99 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/3/U-145/22-25/RO2/PN

Część nr: 5

Nazwa:
Część V – park Żeromskiego /pow. 4,7 ha/

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: POLSUPER sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252330366
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-333
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 305 362.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 186 445.07 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2022
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