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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393218-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Olej napędowy
2013/S 226-393218

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Rudno 17
Osoba do kontaktów: Leszek Rochowicz
14-100 Rudno, Ostróda
POLSKA
Tel.:  +48 896441244
E-mail: biuro@zuokrudno.pl
Faks:  +48 896484182
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zuokrudno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Biuro Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
ul.Stępowskiego 10
Osoba do kontaktów: Magdalena Bawolska
Ostróda Ostróda
POLSKA
Tel.:  +48 896471087
E-mail: biuro@zuokrudno.pl
Faks:  +48 896484182

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393218-2013:TEXT:PL:HTML
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Zakup i dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.
z o.o. w ilości szacunkowej 300 000 litrów w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: a)Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.z o.o. Rudno 17,gmina Ostróda ,b)Filia Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.z o.o.w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg oraz
bezgotówkowy zakup oleju napędowego na stacjach paliw wykonawcy.
Kod NUTS PL,PL62

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup w systemie sprzedaży bezgotówkowej oleju napędowego
wraz z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. a)Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17(zbiornik oleju napędowego o pojemności 2m3-minimalna ilość
jednorazowej dostawy około 2m3), b)Filia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.
z o.o. w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg (zbiornik oleju napędowego o pojemności 1m3 – minimalna
ilość jednorazowej dostawy około 1m3) oraz bezgotówkowy zakup paliwa napędowego na stacjach paliw
wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić tankowanie pojazdów na stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy
znajdującej się w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą drogą publiczną
zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony) umożliwiającą
tankowanie samochodów, czynną we wszystkie dni robocze w godzinach nie krótszych niż od 7 do 17.
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawany olej napędowy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2008 r. Nr 221, poz.1441 z póz. zm.), zgodnego z norma PN-EN 590 w ilości szacunkowej 300 000 litrów .
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa napędowego, bez możliwości roszczeń
finansowych ze strony Wykonawcy.
Odbiór oleju napędowego odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo
faktury VAT, która musi zawierać: datę tankowania, ilość pobranego oleju napędowego, cenę jednostkową brutto
1 litra oleju napędowego, markę i numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny
podpis osoby pobierającej.
Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych oraz osób uprawnionych do tankowania ,
a w przypadku zmian będzie je uaktualniał, co nie stanowi zmiany umowy. Transport przedmiotu zamówienia
realizowany jest w całości przez wykonawcę – bez udziału Zamawiającego.
Środki transportowe Wykonawcy powinny być wyposażone w legalizowane urządzenie pomiarowe określające
ilość oleju napędowego w litrach oraz spełniać warunki techniczne do przewozu paliw płynnych zgodnie z
przepisami prawa. Każdorazowa dostawa musi posiadać świadectwo jakości.
Wykonawca musi zagwarantować dostawę oleju napędowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w
terminie 24h od chwili złożenia zamówienia – poczta elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup w systemie sprzedaży bezgotówkowej oleju napędowego
wraz z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17 (zbiornik oleju napędowego pojemności 2m3 – minimalna ilość
jednorazowej dostawy około 2m3), b)Filia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.
z o.o. w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg (zbiornik oleju napędowego o pojemności 1m3 – minimalna
ilość jednorazowej dostawy około 1m3) oraz bezgotówkowy zakup oleju napędowego na stacjach paliw
wykonawcy.
Wykonawca musi zapewnić tankowanie pojazdów na stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy znajdującej się
w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd
samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony) umożliwiającą tankowanie samochodów,
czynną we wszystkie dni robocze w godzinach nie krótszych niż od 7 do 17.
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawany olej napędowy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2008 r. Nr 221, poz.1441 z póz. zm.), zgodnego z norma PN-EN 590 w ilości szacunkowej 300 000 litrów .
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa napędowego, bez możliwości roszczeń
finansowych ze strony Wykonawcy.
Odbiór oleju napędowego odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo
faktury VAT, która musi zawierać: datę tankowania, ilość pobranego oleju napędowego, cenę jednostkową brutto
1 litra oleju, markę i numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby
pobierającej.
Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych oraz osób uprawnionych do tankowania ,
a w przypadku zmian będzie je uaktualniał, co nie stanowi zmiany umowy. Transport przedmiotu zamówienia
realizowany jest w całości przez wykonawcę - bez udziału Zamawiającego.
Środki transportowe Wykonawcy powinny być wyposażone w legalizowane urządzenie pomiarowe określające
ilość oleju napędowego w litrach oraz spełniać warunki techniczne do przewozu paliw płynnych zgodnie z
przepisami prawa. Każdorazowa dostawa musi posiadać świadectwo jakości.
Wykonawca musi zagwarantować dostawę oleju napędowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w
terminie 24h od chwili złożenia zamówienia – poczta elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
§ 8. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000 PLN.
(słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Forma wadium:
1) Pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancji bankowej,
4) Gwarancji ubezpieczeniowej,
5) 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. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia
wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z
o.o.Rudno17, 14-100 Ostróda,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
f) zapis że gwarancja jest „bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na każde żądanie Zamawiającego”,
g) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po
jego stronie.
7) W dokumencie wadialnym składanym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia powinno być wskazane w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone
8) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska)
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Millenium Nr
konta 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono
w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu
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będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny)
przewidzianego na wniesienie wadium.
Zaleca się dołączyć do oferty kopię polecenia przelewu, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” – przez
osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy w formie oryginału
dołączyć do koperty wraz z ofertą.
Zaleca się, aby kopia dokumentu wadium była załączona do oferty.
4. Termin wniesienia wadium
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.
6. Utrata wadium
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
d) zaistniała przesłanka zawarta w art. 46 ust. 4a.
2) Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
3) Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub brak zgody na
przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie, na mocy ustawy, wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w
walutach obcych.
2.Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki płatności zostały opisane w par.5 i par.6 wzoru umowy.§ 5
Sposób rozliczeń.
1. Należność za detaliczny zakup oleju napędowego na stacji paliw, będzie rozliczana w przedziałach
jednotygodniowych w formie faktur zbiorczych.
2. Faktury zbiorcze będą wysyłane pocztą – listem poleconym do siedziby Zamawiającego.
3. Należność za hurtowe dostawy oleju napędowego będzie rozliczana odrębnie po każdej dostawie.
4. Do faktur za zakup paliwa na stacji paliw będą dołączane „zestawienia zbiorcze dokumentów WZ do faktury”
oraz kopie dokumentów WZ podpisanych przez kierowców Zamawiającego. Wartość faktur zbiorczych za
pobrane paliwo, obliczana będzie na podstawie ilości pobranego paliwa przemnożonej przez cenę sprzedaży na
stacji paliw o której mowa w § 1 ust.3, obowiązującej w dniu pobrania paliwa.
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1. Zestawienia dokumentów WZ określać winny: rodzaj i ilość paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, datę zakupu,
cenę detaliczną paliwa.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. udokumentowania – dla każdej dostawy oleju napędowego („hurt”), że spełnia ona wymagania jakościowe wg
obowiązujących norm i innych przepisów prawa,
b. poniesienia pełnej odpowiedzi materialnej za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę, gdy zostanie wykazane,
że spowodował ją dostarczony olej napędowy nie spełniające wymagań normatywnych.
§ 6
Faktury
1. Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą płacone przez Zamawiającego przelewem, nie później
niż w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, na
konto:______________________________________________.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane w
ust.1 konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
oraz potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień
publicznych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno:
a) Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi
i precyzować zakres umocowania,
b) Wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako:
- Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub
- Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą
mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
5) Wykonawcy którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są.
a) do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
b) spełniać warunki wymienione w §5 niniejszej SIWZ.
c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Według wzoru umowy załącznik nr 6 par.8
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy,
a w szczególności ograniczenia dostępu do stacji paliw w dniach i godzinach ustalonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, lub wymogów jakościowych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto oleju napędowego zakupionego przez Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym dzień
stwierdzenia naruszenia umowy, za każde stwierdzone naruszenie.
2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia naruszenia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotowego zamówienia.
3. Za każdy dzień opóźnienia w dostawie („hurt”) oleju napędowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2%
wartości brutto zamówionego oleju napędowego, nie dostarczonego w zakreślonym terminie.
4. Za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 10 poniżej – 0,2 % wartości
brutto przedmiotowego zamówienia.
5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego zastrzeżone kary
umowne.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) W zakresie warunku
wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa: warunek wskazany w
§ 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oraz złoży
oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie
musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1 ustawy Zamawiający żąda:
a) Oświadczenia wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznik nr 2 (W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez
każdego z Wykonawców).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – chyba że podmiot wchodzący w skład konsorcjum nie
podlega odpowiedzialności „podmiotów zbiorowych”;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 2 pkt 5 ustawy Zamawiający żąda:
a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5, albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 5
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanego w okresie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ( tj od dnia 20 lutego 2013r.) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226 r. poz. 1817).
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 u.p.z.p.,, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 u.p.z.p.,, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
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6. Stosownie do treści §4 ust 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19lutego 2013r. (Dz. U. z
2013r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 2) lit b), pkt.2). lit. c), pkt.2) lit. d), pkt.2) lit f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) pkt 2) lit e) i lit g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 i 10-11 u.p.z.p.
7. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o
których mowa powyżej w pkt 6. ppkt 1) lit. a) i b) oraz w pkt 6. ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 6
ppkt 1) lit c)., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.8.
Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) Warunek wskazany w § 5
ust. 1 pkt 4) dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬niezapewniającej wykonanie
zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku,
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca złoży także oświadczenie o
spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. (W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika
ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2) Warunek wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2) SIWZ dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zostanie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług dostaw oleju napędowego o
łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały
wykonane należycie. Składa także oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego załącznik
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nr 2 do niniejszej SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3) Warunek wskazany w § 5 ust. 1 pkt 3) dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje
cysterną na olej napędowy wyposażoną w legalizowane mierniki dostarczanego oleju napędowego,
przeliczające ilość w litrach dostarczonego oleju napędowego oraz dysponuje co najmniej jedną stacją paliw z
olejem napędowym zlokalizowaną w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą droga
publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wykonawca
składa także oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie
musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP1/zp/7/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.1.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.1.2014 - 10:30
Miejscowość:
Biuro Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ul.Stępowskiego 10,14-100
Ostróda.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, oferenci, osoby
zainteresowane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Warunki umowy określające przedmiot i warunki zamówienia oraz realizację wykonania zamówienia
publicznego stanowią załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania takiej zmiany z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 .
3. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiającego wytycznych dotyczących realizacji zadania. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami,
d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,
e) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie,
f) zmian korzystnych dla Zamawiającego.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 i 3 jest nieważna.
3. Zawartość Oferty - dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki i wymagania Zamawiającego:
1) Kompletna Oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, usług dostaw oleju napędowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000
PLN z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane -
załącznik nr 3,
d) oświadczenie, że wykonawca iż dysponuje cysterną na olej napędowy wyposażoną w legalizowane
mierniki dostarczanego oleju napędowego, przeliczające ilość w litrach dostarczonego oleju napędowego oraz
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dysponuje co najmniej jedną stacją paliw z olejem napedowym zlokalizowaną w odległości do 10 km od granic
miasta Ostróda (liczonej najkrótszą droga publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o
masie całkowitej powyżej 3,5 tony -załącznik nr 4,
e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5, albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 5
f) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpadu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
h) Dokumenty wymienione w §6 niniejszej SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym
dziale przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp. Środki ochrony prawej w sposób szczegółowy regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień od art. 180 do art.198g)
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do której
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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3) wobec innych czynności niż określone w ust. 6 pkt.1) i 2) SIWZ w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
4) W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
c) 6 miesięcy, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia
8. Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Odwołujący
oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności
zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy
Pzp
13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu.
14. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
15. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
16. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia
wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia
odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne
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oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i
rozpoznania przez Izbę.
17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może
zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
21. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
22. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.11.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

