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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166505-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi związane z odpadami
2021/S 065-166505

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Krajowy numer identyfikacyjny: 092351297
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska – Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525858046
Faks:  +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
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/bydgoszcz

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 i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie m. Bydgoszczy, w sektorach II 
i V pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych
Numer referencyjny: WZP.271.2.2021.E

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 
terenie miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V – pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz 
systemie odbioru odpadów komunalnych, przy zastrzeżeniu podziału zamówienia na części. Zakres:
1) części I zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze II;
2) części II zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze V.
Szczegółowy zakres zamówienia, zakres poszczególnych części zamówienia, wymogi dotyczące realizacji 
zamówienia określa SWZ oraz załączniki.

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:
Sektor nr II
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 
terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V – pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz 
systemie odbioru odpadów komunalnych, przy zastrzeżeniu podziału zamówienia na części. Zakres:
1) części I zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze II;
2) części II zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze V.
Szczegółowy zakres zamówienia, zakres poszczególnych części zamówienia, wymogi dotyczące realizacji 
zamówienia określa SWZ oraz załączniki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa worków / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oznaczanie pojemników / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

2 / 9



Dz.U./S S65
02/04/2021
166505-2021-PL

3 / 9

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
W zakresie RODO (obowiązek informacyjny i ograniczenia stosowania) – klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sektor nr V
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 
terenie miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V – pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz 
systemie odbioru odpadów komunalnych, przy zastrzeżeniu podziału zamówienia na części. Zakres:
1) części I zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze II;
2) części II zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze V.
Szczegółowy zakres zamówienia, zakres poszczególnych części zamówienia, wymogi dotyczące realizacji 
zamówienia określa SWZ oraz załączniki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa worków / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oznaczanie pojemników / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 31/12/2023
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie RODO (obowiązek informacyjny i ograniczenia stosowania) – klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże:
1) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez właściwy organ administracji w 
zakresie umożliwiającym wykonanie umowy, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439);
2) posiadanie wpisu dokonanego przez właściwego marszałka województwa w zakresie rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 
49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797), dotyczącym podmiotów 
transportujących odpady, w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w 
postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który w ramach realizacji zamówienia będzie odbierał lub 
transportował odpady.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
wykaże, że:
1) w przypadku Wykonawcy składającego ofertę na jeden sektor:
a) osiągnął:
— w 2018 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych nie mniejszy niż 
5 000 000 PLN (pięć milionów złotych),
— w 2019 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych nie mniejszy niż 
5 000 000 PLN (pięć milionów złotych),
— w 2020 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych nie mniejszy niż 
5 000 000 PLN (pięć milionów złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN (cztery miliony 
złotych);
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych);
2) w przypadku Wykonawcy składającego ofertę na dwa sektory:
a) osiągnął:
— w 2018 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych nie mniejszy niż 
10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych);
— w 2019 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych nie mniejszy niż 
10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych);
— w 2020 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych nie mniejszy niż 
10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 8 000 000 PLN (osiem milionów 
złotych);
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).
Uwaga: W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia 
warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano 
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów 
walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed 
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w 
postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
-

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych wykonuje należycie usługę/usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli ruchomości 
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zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych w nieprzerwanym okresie minimum 12 miesięcy, o łącznej 
masie tych odpadów nie mniejszej niż dla:
a) sektora II – 13 820 ton (Mg);
b) sektora V – 16 932 ton (Mg).
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jeden sektor, Wykonawca musi udokumentować 
wykonanie usług/usługi o łącznej masie odpadów, wynikającej z sumy wymogów określonych dla sektora II i V.
W odniesieniu do ww. warunku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) dysponuje:
a) bazą transportową spełniającą wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz 122), wyposażoną w zalegalizowaną wagę najazdową.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w 
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
b) pojazdami:
— w zakresie sektora II, na który Wykonawca składa ofertę co najmniej:
— 3 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych,
— 3 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych,
— 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1 t przy maks. wysięgu i min. długości 
wysięgnika 5 m,
— 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z 
kontenerów o pojemnościach zgodnych z prawem miejscowym,
— 1 pojazdem przystosowanym do mycia pojemników,
— 1 pojazdem przystosowanym do odbioru przeterminowanych leków,
— w zakresie sektora V, na który Wykonawca składa ofertę co najmniej:
— 4 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych,
— 5 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych,
— 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1 t przy maks. wysięgu i min. długości 
wysięgnika 5 m,
— 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z 
kontenerów o pojemnościach zgodnych z prawem miejscowym,
— 1 pojazdem przystosowanym do mycia pojemników,
— 1 pojazdem przystosowanym do odbioru przeterminowanych leków.
Wykonawca składający ofertę na dwa sektory musi wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą pojazdów, 
tj. sumą pojazdów wskazanych dla sektora II oraz sektora V z zastrzeżeniem, iż w przypadku pojazdu 
przystosowanego do mycia pojemników oraz pojazdu przystosowanego do odbioru przeterminowanych leków, 
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Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku poprzez wykazanie posiadania 1 pojazdu przystosowanego do 
mycia pojemników oraz 1 pojazdu przystosowanego do odbioru przeterminowanych leków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w 
postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
Wszystkie pojazdy bezpylne, o zabudowie bębnowej, hakowce i kontenerowce z HDS winny spełniać wymogi 
normy emisji spalin nie niższą niż EURO 5, zgodnie z treścią rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dalsze zapisy dot. wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji: dopuszcza się użytkowanie pojazdów obsługi 
towarzyszącej, tj. pojazdów do zbiórki leków, pojazdów służących do rozstawiania pojemników w klasie nie 
niższej niż EURO 4 zgodnie z treścią Dyrektywy 98/69/EC i 2002/80/EC.
Pojazdy wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), 
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 
postojów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną zawarte umowy 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, na każdą część zamówienia oddzielnie.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Załączniku do SWZ pn. Umowa – wzór.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1) Aukcja zostanie przeprowadzona pod adresem https://aukcie.uzp.qov.pl
2) Aukcja jest jednoetapowa.
3) Minimalne postąpienie 1 PLN brutto za 1 tonę (Mg).
4) Terminy otwarcia i zamknięcia aukcji zostaną podane w zaproszeniu do udziału w aukcji.
5) Zamawiający nie przewiduje dogrywki w aukcji.

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: 30/04/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 28/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi 30.4.2021 o godz. 11.30. Otwarcie ofert na platformie 
dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu.
1) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 2, 
3, 4, 5, 6 Pzp.
2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, b, c, pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Pzp.
3. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
1) sektor II w wysokości 300 000 PLN;
2) sektor V w wysokości 400 000 PLN.
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jeden sektor, zaleca się wniesienie wadium 
na każdy sektor oddzielnie.
Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w pkt XV specyfikacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem PRM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa 
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej 
przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”;
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli;
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf;
5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 
Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania https://
platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą 
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poczty elektronicznej, na adres wzp@um.bydgoszcz.pl  z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz 
oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
9. Dokumenty w wersji elektronicznej Wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 
2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności (t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 2247):
1) rekomendowane formaty: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg);
2) limit objętości plików, spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 10 plików lub spakowanych folderów o 
wielkości 150 MB. W przypadku większych plików rekomendowane wykorzystanie zip, 7Z;
3) dokumenty złożone w formatach rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
4) Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – dział IX środki 
ochrony prawnej Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2021
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