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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416565-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi związane z odpadami
2018/S 184-416565

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Rudno 17
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rochowicz
Tel.:  +48 896441244
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl 
Faks:  +48 896484182
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokrudno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zuokrudno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biuro Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 28, 14-100
Ostróda
PL
14-100
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Bawolska
Tel.:  +48 896441244
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl 
Faks:  +48 896484182
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zuokrudno.pl

mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
http://www.zuokrudno.pl
www.zuokrudno.pl
mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 pochodzących z
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DZP1/zp/9/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 i
19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
1. Zamówienie składa się z dwóch części (zadań)
a) Zadanie nr 1 - Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
Zamawiający przewiduje, że: Ilość odpadów o kodzie 191212 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach
zamówienia: 23 400 Mg, w tym: 18 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 5400 Mg w ramach
opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ
b) Zadanie nr 2 - Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10.
Zamawiający przewiduje, że: Ilość odpadów o kodzie 191210 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach
zamówienia: 10 920 Mg, w tym: 8 400 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 520 Mg w ramach opcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2B do SIWZ

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1
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Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 i
19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.”
Zadanie nr 1 - Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
a) Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa
w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo
bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do
odbioru i zagospodarowania. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów o kodzie 19 12
12 przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, dodatkowo o: 5 400 Mg. Maksymalny możliwy zakres
zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji 18 000 Mg + 5 400 Mg = 23 400 odpadów
o kodzie
19 12 12.
c) Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.
d) Przekazywane odpady będą:
— zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg
— lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane).
e) Odpady ważone na wadze Zamawiającego.
f) Załadunek po stronie Zamawiającego.
g) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą
oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.
h) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 7-14 .Miejsce odbioru Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda.
i) Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy.
j) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w
okresie rozliczeniowym.
k) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej faktury
wraz z załączonym dokumentem KPO. Potwierdzone KPO są załącznikiem do faktury.
l) Umowa obowiązuje od dnia 3.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r..
Ł) Do upływu Terminu Realizacji Umowy Zamawiający może złożyć oświadczenie o przedłużeniu Terminu
Realizacji Umowy, nie stanowiące zmiany umowy i nie wymagające aneksu. Oświadczenie jest wyrazem
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy
przedłużenia, jednak łącznie nie więcej, niż 5 (pięć) miesięcy. Maksymalny termin obowiązywania Umowy,
uwzględniając powyższe uprawnienie Zamawiającego, może wynosić 18 (osiemnaście) miesięcy licząc od dnia
wejścia w życie Umowy.
m) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do kontaktu jest Pan
Tomasz Klimecki tel. 795 548 312.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/12/2018
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
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Opis wznowień:
18 miesięcy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w
art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo
bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do
odbioru i zagospodarowania. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów o kodzie 19 12
12 przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, dodatkowo o: 5 400 Mg. Maksymalny możliwy zakres
zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji 18 000 Mg + 5 400 Mg = 23.400 odpadów
o kodzie 19 12 12.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą określoną w art. 24 aa ustawy
Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2
Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 i
19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Zadanie nr 2 - Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10
a)Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b) Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa
w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo
bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do
odbioru i zagospodarowania. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów o kodzie 19 12
10 przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, dodatkowo o: 2 520 Mg. Maksymalny możliwy zakres
zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wynosi 8 400 Mg + 2 520 Mg = 10 920 Mg
odpadów o kodzie 19 12 10.
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c) Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.
d) Przekazywane odpady będą:
— zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg
— lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane).
e) Odpady ważone na wadze Zamawiającego.
f) Załadunek po stronie Zamawiającego.
g) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą
oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.
h) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 7-14. Miejsce odbioru Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda, POLSKA.
i) Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy.
j) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w
okresie rozliczeniowym.
k) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej faktury
wraz z załączonym dokumentem KPO. Potwierdzone KPO są załącznikiem do faktury.
l) Umowa obowiązuje od dnia 3.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/12/2018
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
18 miesięcy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w
art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo
bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do
odbioru i zagospodarowania. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów o kodzie 19 12
10 przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, dodatkowo o: 2 520 Mg. Maksymalny możliwy zakres
zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wynosi 8 400 Mg + 2 520 Mg = 10 920 Mg
odpadów o kodzie
19 12 10.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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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W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą określoną w art. 24 aa ustawy
Pzp

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:
a) Zadanie nr 1 - Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne: zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o
kodzie 19 12 12.
b) Zadanie nr 2 - Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne: zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10 oraz posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o
kodzie 19 12 10.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, będzie zawierała zapisy podane w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 5A i 5B SIWZ, z
uwzględnieniem treści Oferty.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Pzp w ww. Projekcie Umowy, określił przewidywane
zmiany Umowy oraz okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej
Umowy w stosunku do treści złożonej Oferty

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 28,14-100 Ostróda, sala
Konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. W procedurze otwarcia ofert będzie uczestniczyła komisja przetargowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
18 miesięcy

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje się wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskie
Wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W postępowaniu oświadczenia składa się
w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu
JEDZ jest poczta elektroniczna.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu Składania ofert;
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
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zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. odpis z właściwego
rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;
2.5. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne - Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia ofert
dotyczących. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z takich Wykonawców.
3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości a) Dla Zad. nr 1 - 20
000 PLN, dla Zad. nr 2 - 15 000 PLN
4. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące
postępowania i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone na
stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
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. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania
dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana
Specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 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. 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. Czynności uczestnika
postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony,
do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania
po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w
dziale VI ustawy

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018

http://www.uzp.gov.pl

