
Dz.U./S S255
31/12/2020
640170-2020-PL

1 / 8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640170-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2020/S 255-640170

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Tel.:  +48 768566350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

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

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

II.1.1) Nazwa:
„Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości”
Numer referencyjny: NZP/TO/16/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pojemników na odpady przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
zmieszanych, bioodpadów, szkła, papieru oraz odpadów surowcowych, metali i tworzyw sztucznych na potrzeby 
prowadzenia przez Zamawiającego działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot dzierżawy do Zakładu 
Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59- 220 Legnica. 3.Wszystkie oddane Zamawiającemu w dzierżawę 
pojemniki na odpady muszą być sprawne pod względem technicznym oraz czyste. 4.Zamawiający wymaga, aby 
pojemniki na odpady komunalne przekazywane Zamawiającemu w dzierżawę: a)posiadały atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny, b)spełniały wymagania techniczne normy EN 840. c)spełniały wymagania 
Dyrektywy 2000/14/WE z dnia 08.05.2000r. oraz posiadały wytłoczone oznakowanie CE i oznaczenie 
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 w Legnicy, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Lp. Charakterystyka przedmiotu dzierżawy. Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie 
wymagane przez Zamawiającego. I. POJEMNIK MGB na odpady BIO: 1. Ilość (szt.)- 500, 2. Pojemność (litr)- 
240, 3. Kolor brązowy. II. POJEMNIK MGB na odpady BIO: 1. Ilość (szt.)- 652, 2. Pojemność (litr)- 1100, 3. 
Kolor brązowy. III. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE: 1. 
Ilość (szt.)- 30, 2. Pojemność (litr)- 120, 3. Kolor żółty.IV. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE, 
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE: 1. Ilość (szt.)- 215, 2. Pojemność (litr)- 1100, 3. Kolor żółty.V. POJEMNIK 
MGB NA ODPADY ZMIESZANE: 1. Ilość (szt.)-230, 2. Pojemność (litr)- 120,3. Kolor antracyt/ czarny.VI. 
POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE: 1. Ilość (szt.)- 820, 2. Pojemność (litr)- 240, 3. Kolor antracyt/ 
czarny. VII. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE:1. Ilość (szt.)- 215, 2. Pojemność (litr)- 1100,3. Kolor 
antracyt/czarny. VIII. POJEMNIK NA ODPADY Z PAPIERU: 1. Ilość (szt.)- 562, 2. Pojemność (litr)- 120, 3. 
Kolor niebieski. IX. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z PAPIERU: 1. Ilość (szt.)- 650, 2. Pojemność (litr)- 240, 
3. Kolor niebieski. X. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z PAPIERU: 1. Ilość (szt.)- 1058, 2. Pojemność (litr)- 
1100, 3. Kolor niebieski. XI. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA: 1. Ilość (szt.)- 677, 2. Pojemność 
(litr)- 120, 3. Kolor zielony. XII. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA: 1. Ilość (szt.)- 430, 2. Pojemność 
(litr)- 240, 3. Kolor zielony. XIII. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA: 1. Ilość (szt.)- 149, 2. Pojemność 
(litr)- 1100, 3. Kolor Zielone. XIV. DZWON NA SZKŁO: 1. Ilość (szt.)- 60, 2. Pojemność (litr)- 1500, 3. Kolor 
zielony, 4. Otwór wrzutowy okrągły o średnicy 16,00 cm (plus minus 2,00 cm), zasłonięty gumową rozetą, 
5. wykonane z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym,6. Odporne na promieniowanie 
UV, niskie temperatury i chemikalia,7. wyposażony w zaczepy umożliwiające opróżnianie pojemnika przez 
otwarcie klap dennych, standardowym mechanizmem dźwigowym przystosowanym do sterowania dźwigiem 
samochodowym (tzw. HDS), 8. dwudzielne wytłumione dno, 9. podstawa okrągła lub kwadratowa,10. dobre 
tłumienie - np. wygłuszają hałas powstający podczas wrzucania odpadów. Pojemniki, o których mowa w pkt 
I, III, V, VI, VIII, IX, XI, XII winny posiadać układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm. 
Pojemniki, o których mowa w pkt II, IV, VII, X, XI, XIII winny posiadać układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z 
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hamulcem. Pojemniki, o których mowa w pkt I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII winny być przystosowane 
do opróżniania przez standardowe śmieciarki. Pojemniki, o których mowa w pkt I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII winny być wykonane z PE- HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości) oraz odporne na 
promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia. Wszystkie pojemniki na odpady winny spełniać wymagania 
techniczne normy EN 840, tj. posiadać: -certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD 
potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami w/w normy oraz wybity na pojemniku znak jakości GS 
(Geprüfte Sicherheit – Sprawdzone Bezpieczeństwo) lub -certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów 
GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami w/w normy oraz wybity na pojemniku znak jakości 
RAL, lub -inny certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania potwierdzający zgodność 
produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę 
jednostkę certyfikującą uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku. Zamawiający zgodnie z art. 
30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w normie EN 
840.
Ponadto Zamawiający przewiduje tzw. prawo opcji, tj. opcjonalną część zamówienia, która obejmuje możliwość 
dokonania przez Zamawiającego zakupu pojemników na odpady, które Wykonawca oddał Zamawiającemu w 
dzierżawę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których 
mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Prawo opcji.
Dzierżawa pojemników na odpady stanowi gwarantowaną przez Zamawiającego część zamówienia, która na 
pewno zostanie zrealizowana na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto Zamawiający przewiduje tzw. prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), tj. opcjonalną część zamówienia, 
która w zależności od decyzji Zamawiającego może, ale nie musi zostać zrealizowana w ramach zamówienia 
publicznego.
Część opcjonalna zamówienia (prawo opcji) obejmuje możliwość dokonania przez Zamawiającego zakupu 
pojemników na odpady, które Wykonawca oddał Zamawiającemu w dzierżawę. Zakup pojemników na odpady 
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przez Zamawiającego może zostać dokonany po upływie okresu dzierżawy i może obejmować wszystkie 
pojemniki, które stanowiły przedmiot dzierżawy lub jedynie ich część wskazaną przez Zamawiającego.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji gdy wystąpi potrzeba pozyskania pojemników na odpady w 
celu świadczenia przez Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica oraz 
gmin ościennych. W takiej sytuacji Zamawiający w zależności od posiadanych środków finansowych podejmie 
decyzję czy korzystniejsze będzie skorzystanie z prawa opcji i zakup wszystkich lub części pojemników 
na odpady, które stanowiły przedmiot dzierżawy, czy skorzystanie z innego rozwiązania (np. wszczęcie 
kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę pojemników na odpady). 
Decyzja Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji zależna będzie od ilości gmin, z którymi Zamawiający 
podpisze umowy na świadczenie w 2023 roku usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz od wymogów ujętych w tych umowach w zakresie rodzajów, pojemności i ilości pojemników 
na odpady, jakie okażą się niezbędne do realizacji tych umów. Wpływ na decyzję Zamawiającego będą miały 
również ewentualne zmiany przepisów prawnych, w szczególności Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2020r.,poz. 797 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz zmiany prawa 
miejscowego.
Możliwość skorzystania z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa 
domagać się realizacji części zamówienia w zakresie prawa opcji (opcjonalnej części zamówienia). 
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zarówno w części gwarantowanej 
(oddanie Zamawiającemu w dzierżawę pojemników na odpady), jak i w części opcjonalnej (sprzedaż 
Zamawiającemu pojemników na odpady po zakończeniu okresu dzierżawy) w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien wycenić zarówno gwarantowaną, jak i 
opcjonalną część zamówienia, pomimo faktu, iż opcjonalna część zamówienia może nie zostać zrealizowana w 
całości lub w części.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Informacja o trybie zamówienia: przetarg nieograniczony. 2.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane 
wadium. 3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 
10.000,00 zł. 4. Pozostałe zapisy dotyczące wadium ujęto w pkt IX. SIWZ.

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 wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej oraz zawodowej musi 
wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedną dostawę pojemników na odpady 
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zrealizowaną na podstawie umowy najmu lub dzierżawy*, przy czym okres najmu lub dzierżawy nie może być 
krótszy niż 12 miesięcy, a dostawa winna obejmować co najmniej 3.000 szt. pojemników na odpady, w tym:
— min. 1.000 szt. pojemników na odpady o pojemności 120 litrów,
— min. 1.000 szt. pojemników na odpady o pojemności 240 litrów,
— min. 1.000 szt. pojemników na odpady o pojemności 1.100 litrów.
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, gdy Wykonawca wykaże, iż wymagane ilości pojemników na 
odpady o określonych powyżej pojemnościach zostały dostarczone w ramach jednego zamówienia na rzecz 
jednego Podmiotu lub w ramach kilku zamówień na rzecz jednego lub kilku Podmiotów.
* Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1843 z późn. zm.) przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności 
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które 
może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w warunek winien spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku 
udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ.

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: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Legnica, ul. Nowodworska 60, Polska) w SALI NARAD, 
I piętro.

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:
I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019r., poz. 1843 z późn. zm.). II. 1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 
25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzone według Załącznika nr 2 
do SIWZ, 2)zobowiązanie Innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ, 3)Wykaz dostaw (według Załącznika 
nr 6 do SIWZ), 4) Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt VII.1.3) 
SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
należyte wykonywanie dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których 
mowa w pkt VI.2. SIWZ: 1)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z 
art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzone według Załącznika 
nr 2 do SIWZ. 2)Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści 
oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3)Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika 
nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia., 4)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku 
osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 5)Informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 
1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych Innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych 
podmiotów (lub podmiotu) o których mowa w pkt VII.2.6) SIWZ (JEDZ, KRS/CEIDG, KRK). 3.SZCZEGÓŁOWE 
ZAPISY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
ORAZ SPOSOBÓW I TERMINÓW ICH SKŁADANIA UJĘTO W PKT VII.1-VII.7 SIWZ ORAZ W PKT XI.4 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ, 
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XVIII.1. SIWZ są: odwołanie oraz skarga 
do sądu. 1)Odwołanie: a)Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. b)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. c)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. d)Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. e)Odwołanie wnosi się: -w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo -w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. f)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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. 
g)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. h)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; i)Jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie 
wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. j)W przypadku wniesienia odwołania wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. k)W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, 
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. l)Pozostałe 
zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp. 2)Skarga do sądu: a)Na 
orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. b)Zapisy 
dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu ustawy Pzp.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu 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: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020
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