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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 19168071300000
Adres pocztowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Miejscowość: Koleczkowo
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 84-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@ekodolina.pl 
Tel.:  +48 586725000
Faks:  +48 586727474
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ekodolina.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Numer referencyjny: OZP-K/11/2020/RDF

II.1.2) Główny kod CPV
90514000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:przetargi@ekodolina.pl
http://ekodolina.pl
http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/
https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
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II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie odzysku Odpadów sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z podziałem na
zadania. Odpady dzielą się na: A. Odpady, które mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12,
zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701
z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), ; B.
Odpady, które mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R1, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w
sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.)

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:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 4000 Mg (+/-)
1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – stanowiąca frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad sprasowany i zbelowany drutem
stalowym), w ilości 4000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z
zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego);
Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu ;
Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
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c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 20 Mg
e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
4. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z
Odpadami przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku
z tym wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w
terminie nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

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: 7
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.2.12) 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad luzem), w ilości 3100 Mg (+/-) 10 Mg
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
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Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych o średnicy 160-300 mm (odpad luzem), w ilości 3100 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą
wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych
systemu wagowego);
Odpady, które mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu;
Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 20 Mg
e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z Odpadami
przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym
wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

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 dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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



5 / 16

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), w ilości 3000 Mg (+/-) 10 Mg
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), w ilości 3000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą
wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych
systemu wagowego);
Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu;
Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 20 Mg ;
e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’.
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Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z Odpadami
przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym
wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

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: 10
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.2.12) 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad sprasowany, owinięty siatką i folią z polietylenu), w ilości 4800
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad sprasowany, owinięty siatką i folią z polietylenu), w ilości 4800
Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań
technicznych i technologicznych systemu wagowego);
Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu ;
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Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 20 Mg .
e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z Odpadami
przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym
wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

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 dniach: 10
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.2.12) 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania odpadów surowcowych w postaci
tworzyw sztucznych, o średnicy 80-160 mm (odpad sprasowany i zbelowany drutem stalowym)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortowania odpadów surowcowych w postaci
tworzyw sztucznych, o średnicy 80-160 mm (odpad sprasowany i zbelowany drutem stalowym), w ilości 7000
Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań
technicznych i technologicznych systemu wagowego);
Odpady mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu ;
Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 20 Mg ;
e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z Odpadami
przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym
wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



9 / 16

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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.2.12) 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą głównie odpady meblowe
(odpad luzem) w ilości 3.800 Mg (+/-) 10 Mg
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
Frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą głównie odpady meblowe
(odpad luzem) w ilości 3.800 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz
z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego);
Odpady, które mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia
tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r. (t.j.Dz.U.2019.701 z późn. zm.)/załączniku IA do
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi
odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu ;
Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 12 Mg .
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e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z Odpadami
przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym
wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

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 dniach: 10
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.2.12) 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), w ilości 3500 Mg (+/-) 10 Mg
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:
Frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z procesu sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych, o średnicy 80-160 mm (odpad luzem), w ilości 3500 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą
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wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych
systemu wagowego);
Odbiór odpadu:
a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma
pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem
lub drogą elektroniczną [wiadomość e-mail z potwierdzeniem odczytu] w postaci plików w formacie PDF,
określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.
b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo w dni robocze [poniedziałek – piątek z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.
c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
d) Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która
ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 20 Mg .
e) Wykonawca będzie odbierał Odpady wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’ .
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagania ażeby osoby ważące w Instalacji pojazdy z Odpadami
przekazanymi przez Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym
wymaganiem , Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić mu w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od wezwania:
a) aktualne oświadczenie, że osoby wykonujące prace, o których mowa w powyżej są zatrudnione przez
Prowadzącego Instalację na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Prowadzącego Instalację lub osobę pisemnie umocowaną przez niego
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika - zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

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: 7
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.2.12) 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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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w zakresie: "Zdolność do prowadzenia działalności
zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego".

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi dysponować instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku odpowiednio R12 i/
lub R1 będącą w posiadaniu podmiotu zarejestrowanego w Bazie Danych Odpadowych (https://bdo.mos.gov.pl/)
oraz posiadającego odpowiednią decyzję
administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku odpowiednio R12 i/lub R1, tzn.:
- pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja, gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku odpowiednio R1/
R12 objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.
lub
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku
odpowiednio R1/R12 nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.
2. Wykonawca musi dysponować pojazdami będącymi w posiadaniu podmiotu zarejestrowanego w Bazie
Danych Odpadowych (https://bdo.mos.gov.pl/), spełniającymi warunki do transportu Odpadów, tj.:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu
Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a
długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
• pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’ (w przypadku części nr 2, nr 3 i nr 6 oraz nr 7).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.

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:

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

https://bdo.mos.gov.pl/
https://bdo.mos.gov.pl/


13 / 16

Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Spółka „EKO DOLINA” planuje ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
odzysku odpadów sklasyfikowanych pod kodem 19 12 w procesie R12 i R1 w trybie przyspieszonym.
Zastosowanie takiej formy uzasadnia się koniecznością zachowania płynności odbiorów wyżej wymienionych
odpadów, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zakładu. Mając na uwadze zapewnienie odbiorcy
Spółka ogłosiła przetarg na zagospodarowanie przedmiotowej frakcji (postępowanie nr OZP-P/19/2019/pre-
RDF ). Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Nie udało się również wybrać Wykonawcy
w trybie z tzw. „wolnej ręki”. Wszczęcie nowego postępowania z zastosowaniem standardowej procedury będzie
skutkowało nadmiernym gromadzeniem się odpadów. Jest to sytuacja niedopuszczalna dla Spółki ze względu
na restrykcyjne wymogi prawne dotyczące magazynowania odpadów.

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: 04/05/2020
Czas lokalny: 13:30

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: 03/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: „Eko Dolina” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja
Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, Polska, Budynek administracyjny – w Dziale Zamówień
Publicznych.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia
przypadku części nr 1 wynosi:
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy:
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Umowa zostanie zawarta na czas określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą
odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie
Wykonawcy to jest w łącznej ilości 4000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie:
• 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego Instalację
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy
Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania oraz Kontraktu, przy czym Zamawiający dokona pierwszego
zamówienia, nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zostanie zawarta na czas
określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w którym
Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości
4000,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie:
• 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• 4 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o której mowa
powyżej,
• obowiązywania Kontraktu,
• obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego Instalacji
• obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
przypadku części nr 2 wynosi:
1) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter krajowy:
Umowa zostanie zawarta na czas określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą
odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie
Wykonawcy to jest w łącznej ilości 3100,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie:
• 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego Instalację
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
2) jeżeli przemieszczanie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy
Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania oraz Kontraktu, przy czym Zamawiający dokona pierwszego
zamówienia, nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zostanie zawarta na czas
określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w którym
Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości
3100,00 Mg (+/-) 10 Mg, jednakże nie dłużej niż w okresie:
• 10 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• 7 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o której mowa
powyżej,
• obowiązywania Kontraktu,
• obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Prowadzącego Instalacji
• obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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 z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986).(DziałVI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986). 1. Odwołanie. 1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986). 1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. 1.3 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. 1.4 Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 1.5 Odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 1.6
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 1.7 Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w ppkt 1.5 oraz 1.6 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. 1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się: — w terminie 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — w terminie 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUnii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587840

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2020

https://www.uzp.gov.pl/kio

