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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496602-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kleszczewo: Usługi związane z odpadami
2021/S 191-496602

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kleszczewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 000535913
Adres pocztowy: ul. Poznańska 4
Miejscowość: Kleszczewo
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 63-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
E-mail: urzad@kleszczewo.pl 
Tel.:  +48 618176020
Faks:  +48 618176184
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kleszczewo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo
Numer referencyjny: ZP.271.9.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Kleszczewo, w okresie 17 następujących po sobie miesięcy wraz z realizacją 
usług i obowiązków dodatkowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór odpadów komunalnych będzie dokonywany od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Kleszczewo i pozostających w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Kleszczewo, w okresie 17 następujących po sobie miesięcy wraz z realizacją 
usług i obowiązków dodatkowych.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia (dalej ,,Usługa” lub ,,Usługi”) obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych cyklicznie, „u źródła” od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Kleszczewo (województwo wielkopolskie, powiat poznański), którzy pozostają w gminnym systemie 
odbioru odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zwane dalej również „odpadami zmieszanymi”) (
b) papier;
c) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
d) szkło;
e) bioodpady stanowiące odpady komunalne (zwane dalej również „bioodpadami”);
2) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 (zwanymi dalej również ,,odpadami 
komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnionego przez Wykonawcę i 
wskazanego w ofercie, za wyjątkiem miejsca zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, które to zapewnia Zamawiający a Wykonawca zobowiązany jest przekazać cały 
strumień wskazanej frakcji odpadów do miejsca wyznaczonego – Instalacji Termicznego Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zwane dalej „ITPOK”),
3) zagospodarowanie odpadów o których mowa w pkt 1), za wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, które zagospodarowywane są w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nastąpi na koszt Zamawiającego 
(nie będzie ponoszony przez Wykonawcę);
4) realizacja odbiorów interwencyjnych;
5) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia 
odpadów:
a) papieru,
b) szkła,
c) metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
- w zakresie w jakim system deponowania odpadów przewiduje zbieranie odpadów w workach.
6) dostawa tagów RFID (transponderów) i ich montaż na pojemnikach do odbioru odpadów, instalacja i 
uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników przeznaczonych do 
odbioru odpadów komunalnych przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID);
7) realizację usług i obowiązków powiązanych z ww. w pkt 1) –6) i wynikających z dokumentów zamówienia.
3. Realizacja zamówienia musi nastąpić w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Kleszczewo 
odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz 
zapewniający ograniczenia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia masy odpadów komunalnych, 
ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania, o której mowa w art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym aktami prawa miejscowego, które zostały 
wskazane w rodz. 1 pkt.3 załącznika nr 1 do SWZ.
4.Szacuje się następującą wielkość strumienia odpadów w okresie podstawowym realizacji zamówienia:
-Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod : 20 03 01)- 3560 Mg;
- Odpady segregowane – szkło (kody: 15 01 07, 20 01 02) -359 Mg;
- Odpady segregowane – papier i tektura (kody: 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01)- 504 Mg;
Odpady segregowane – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (kody: 15 01 02, 15 01 04, 
15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 02, 17 04 11, 20 01 39, 20 01 40) - 502 Mg;
-Bioodpady (kody: 20 02 01, 20 01 08)- 1859 Mg

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
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 P.z.p., przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług- szczegóły w rozdz.V pkt.3 SWZ

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

01/10/2021 S191
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8



Dz.U./S S191
01/10/2021
496602-2021-PL

4 / 8

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji poprzez zobowiązanie Wykonawcy 
do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) przez okres dodatkowych 3 miesięcy, względem podstawowego okresu świadczenia usług określonego w § 2 
ust. 2 na 17 miesięcy. Na podstawie prawa opcji, Zamawiający ma prawo do jednostronnego wydłużenia okresu 
świadczenia usług o 3 miesiące, tj. łącznie, maksymalnie do 20 miesięcy i/lub
2) w większej ilości niż przewidziana w Rozdziale XIII ust. 2 OPZ, jednakże niepowodującej wzrostu wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy o więcej niż 30% względem pierwotnie 
ustalonej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (§ 8 ust. 1 umowy).
2. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego skorzystania osobno lub łącznie, w całości lub w części, z 
każdej z opcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2.
3. Skorzystanie z opcji na podstawie ust. 1 pkt 1 nastąpi na następujących zasadach:
1) może dotyczyć okresu 3 miesięcy lub okresu krótszego,
2) Zamawiający jest uprawniony do kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, przy czym suma okresów objętych 
każdorazowym skorzystaniem z tego prawa, nie może przekroczyć 3 miesięcy, a każdy z okresów, o który 
wydłużony zostanie okres świadczenia usług przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 2 tygodnie,
3) może dotyczyć okresu następującego po okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Skorzystanie z prawa opcji na podstawie ust. 1 pkt 2 nastąpi na następujących zasadach:
1) zwiększenie w okresie obowiązywania umowy ilości odpadów w stosunku do ilości szacunkowych, 
określonych w Rozdziale XIII ust. 3 OPZ jednakże niepowodującego wzrostu wartości wynagrodzenia 
wykonawcy (§ 8 ust. 1 Umowy) więcej niż o 30%. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona 
każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w 
toku obowiązywania umowy,
2) wysokość cen jednostkowych ustalana jest na moment skorzystania z prawa opcji (obowiązują ceny 
jednostkowe ujęte w ofercie po ewentualnych waloryzacjach, modyfikacjach itp.),
3) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość 
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach, Zamawiający 
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości 
zamówienia opcjonalnego, wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
5. W zakresie każdego z zamówień opcjonalnych (ust. 1 pkt 1-2), Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia 
świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.
6. Zamówienia opcjonalne (ust. 1 pkt 1-2) nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich udzielenia, jak 
również nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z ich tytułu. 
Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym i 
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40.000,00 
zł. Wadium należy wnieść w formach określonych w art.97 ust.7 ustawy pzp.Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej 
w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny ofertowej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 779 ze zm.) i który to rejestr stanowi element 
Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów, 
które będą odbierane w toku realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę o charakterze ciągłym 
trwającą nieprzerwanie w okresie 12 miesięcy w ramach jednej umowy, polegającą na odbiorze, transporcie i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 2000 Mg w ciągu ww. 12 miesięcy,
b) dysponował co najmniej:
• 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
bezpylnych, posiadających funkcję kompaktującą,
• 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
przy czym pojazdy o których mowa powyżej muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO 4.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 1.1. , 
1.2., 1.3 ogłoszenia może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez kilku lub wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z art. 117 ust. 
2 i 3 P.z.p.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 25/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy Kleszczewo
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy Zamawiającego

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z Postępowania wykluczony zostanie Wykonawca (dalej W.), wobec którego zachodzi którakolwiek z 
przesłanek wyrażonych w art. 108 ust. 1 Pzp i 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp
1. W. na wezwanie Zamawiającego (dalej:Z.) zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych:
1) informacja z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, - sporządzona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie W., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w Postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oświadczenie składa, każdy z wykonawców.
3) oświadczenie w. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w 
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Z., o których mowa w:
a) art.108 ust.1 pkt 3 Pzp,
b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego
c) art.108 ust.1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art.108 ust.1 pkt 6 Pzp,
e) 109 ust.1 pkt 5 i 7 P.z.p
4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez W. aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie 
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transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów, które będą odbierane w toku realizacji 
zamówienia,
5) dokumentów potwierdzających,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł,
6) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy-w tym okresie, wraz z informacjami wyspecyfikowanymi we wzorze wykazu, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub wykonywane, a jeżeli W. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów- oświadczenie W., w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
7) wykaz pojazdów pozostających w dyspozycji W. w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacjami wyspecyfikowanymi we wzorze wykazu
2. Jeżeli W. ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji 
1.1. W. przedstawia inne dokumenty, które zostały szczegółowo opisane w SWZ.
3. Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 132 Pzp, przy 
zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 139 Pzp;
5. Informacja dot. RODO,ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu znajduje się w SWZ.
6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować do Zamawiającego 
za pośrednictwem adresu e-mail urzad@kleszczewo.pl  lub za pomocą skrzynki do komunikacji elektronicznej 
z Zamawiającym na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo (dalej: „Platforma”) z 
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. 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. 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 P.z.p. oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie, które przysługuje od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
b) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie P.z.p.,
- odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A, w terminach określonych w art. 515 P.z.p,
2) skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem,
3. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX P.z.p.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2021

01/10/2021 S191
https://ted.europa.eu/TED

8 / 8

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

