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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:650193-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świerklaniec: Usługi w zakresie transportu drogowego
2022/S 226-650193

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452162922
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
E-mail: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl 
Tel.:  +48 323813314
Faks:  +48 323813310
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkm-swierklaniec.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu
Numer referencyjny: 20/ZPS/PKMS/11/2022

II.1.2) Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do 
PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu (tabor typu BN) na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach 
komunikacyjnych, na obszarze działalności Zamawiającego
w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi.
Zamówienie podzielone jest na cztery części:

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnowskie Góry

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu 
na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na obszarze Tarnowskie Góry 
(linie 80, 288, M107, również możliwość obsługi linii 3,5,19,64,87,94,129,203,207 i 289) w okresie 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 617.600 wzkm.
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 20 kierowców posiadających określone 
przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.
Podana ilość wzkm jest wielkością szacunkową służącą wyłącznie wycenie oferty. Rozliczenia następować 
będą wg rzeczywiście zrealizowanych wzkm przemnożonych przez podaną w ofercie stawkę za wzkm.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia wyniesie 40% ilości wzkm wskazanych powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piekary Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu 
na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na obszarze Piekary Śląskie 
(linie M16, M116, również możliwość obsługi linii 114, 168, 192, 780 i M28) w okresie 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia usługi, w ilości 324.410 wzkm.
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 7 kierowców posiadających określone 
przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.
Podana ilość wzkm jest wielkością szacunkową służącą wyłącznie wycenie oferty. Rozliczenia następować 
będą wg rzeczywiście zrealizowanych wzkm przemnożonych przez podaną w ofercie stawkę za wzkm.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia wyniesie 40% ilości wzkm wskazanych powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bytom

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu 
na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na obszarze Bytom (linia 750 
również możliwość obsługi linii M102, M3, T11, T3 i T47) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi, w 
ilości 107.000 wzkm.
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 4 kierowców posiadających określone 
przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.
Podana ilość wzkm jest wielkością szacunkową służącą wyłącznie wycenie oferty. Rozliczenia następować 
będą wg rzeczywiście zrealizowanych wzkm przemnożonych przez podaną w ofercie stawkę za wzkm.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia wyniesie 40% ilości wzkm wskazanych powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świerklaniec

II.2.4) Opis zamówienia:

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

4 / 10



Dz.U./S S226
23/11/2022
650193-2022-PL

5 / 10

Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o.
w Świerklańcu na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego, liniach komunikacyjnych, na obszarze 
Świerklaniec (linie M14, M19, również możliwość obsługi linii 17, 173, 179, M11, M23) w okresie 12 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia usługi, w ilości 750.000 wzkm.
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 13 kierowców posiadających określone 
przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.
Podana ilość wzkm jest wielkością szacunkową służącą wyłącznie wycenie oferty. Rozliczenia następować 
będą wg rzeczywiście zrealizowanych wzkm przemnożonych przez podaną w ofercie stawkę za wzkm.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia wyniesie 40% ilości wzkm wskazanych powyżej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodnie z art. 112 ust. 2 
ustawy Pzp, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 2. O udzielenie zamówienia 
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia 
na podstawie art. 108 ust.1 z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 5k 
ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacja na 
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Ukrainie (Dz.U.UE nr L 111 z 2022.04.08) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium:
a) Dla części I w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)
b) Dla części II w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
c) Dla części III w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
d) Dla części IV w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
należy wnieść przed upływem terminu składnia ofert, określonego w rozdz. XI pkt. 1 SWZ.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Konto: 
Bank Śląski 41 1050 1230 1000 0002 0085 5211, z dopiskiem: „Wadium – świadczenie usług kierowania 
autobusami– część nr… (należy wpisać właściwy numer części)”.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze szczegółowo zostały opisane w projekcie umowy (zał. nr 4 
do SWZ).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał lub 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza) 
należy dołączyć do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym JEDZ potwierdza spełnienie warunków udziału oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału 
i brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, 
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączniku nr 4 do 
SWZ – projekt umowy.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę postanowień umownych.

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
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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: 19/12/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Platforma zakupowa 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:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani wymogu złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wymienionych w art. 96 ust.2 pkt.2 Ustawy 
Pzp.
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
14. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
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Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w 
systemie: spełnia – nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

8 / 10

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


Dz.U./S S226
23/11/2022
650193-2022-PL

9 / 10

Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia:
1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy;
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego przedmiotowe postępowanie oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
3) odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4) odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy;
5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa);
6) odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu;
7) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;
8) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;
9) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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;
10) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis w wymaganej wysokości;
11) wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;
12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na platformie, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;
13) 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, a jego kopię 
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza 
się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;
14) 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;
15) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX 
ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2022
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