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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354857-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Usługi odśnieżania
2020/S 144-354857

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7441528923
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 29
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Lepianka
E-mail: mlepianka@zkm.ilawa.pl 
Tel.:  +48 896484825
Faks:  +48 896483185
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zkm.ilawa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zamawiający sektorowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków 
autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2020–marzec 2021
Numer referencyjny: ZKM/AZ/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem 
chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na 
terenie miasta Iławy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych, 
parkingów, przystanków autobusowych położonych na terenie miasta Iławy. Obszar objęty zamówieniem został 
określony w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 7 do wzoru umowy do SIWZ w okresie listopad 2020–marzec 2021.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w § III SIWZ oraz 
wzorze umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 9 do SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren miasta Iławy

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem 
chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na 
terenie miasta Iławy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych, 
parkingów, przystanków autobusowych położonych na terenie miasta Iławy. Obszar objęty zamówieniem został 
określony w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 7 do wzoru umowy do SIWZ w okresie listopad 2020–marzec 2021.
3. Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych, parkingów, przystanków autobusowych położonych na 
terenie miasta Iławy obejmuje:
1) przygotowanie (zakup, magazynowanie) i zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiałów do usuwania 
śliskości w ilościach zapewniających należyte wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia;
2) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń, ściąganie błota pośniegowego – rozumie się przez to usunięcie śniegu z 
nawierzchni przeznaczonej do utrzymania. Śnieg z chodników należy usuwać w stronę zieleńca, a w przypadku 
chodników biegnących wzdłuż jezdni śnieg należy pryzmować na chodniku wzdłuż krawężnika drogowego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania tzw. czarnej nawierzchni chodnika bez względu na grubość opadu 
śniegu;
3) odśnieżanie przejść dla pieszych – polega na całkowitym usunięciu śniegu z nawierzchni zarówno chodnika 
jak również z jezdni na całej długości i szerokości przejścia uwzględniając wysepki rozdzielające jezdnie. Śnieg 
z przejścia należy pryzmować 0,5 m od wyznaczonych przejść na chodniku wzdłuż krawężnika drogowego;
4) wywóz spryzmowanego śniegu z przejść dla pieszych;
5) odśnieżanie miejsc jezdni, w których parkowanie pojazdów jest dopuszczone (zatok parkingowych) polega na 
usunięciu masy śnieżnej umożliwiając parkowanie pojazdów;
6) w przypadku ciągłych opadów śniegu obowiązkiem Wykonawcy jest ciągłe i systematyczne odśnieżanie 
powierzonego terenu ze śniegu, usuwanie muld i zasp śniegowych;
7) zimowe utrzymanie przystanków autobusowych polega na odśnieżaniu, usuwaniu oblodzeń błota 
pośniegowego w ramach wykonywania tych prac na chodnikach administrowanych przez Urząd Miasta oraz 
dodatkowo usytuowanych na ulicach będących w innym zarządzie niż Urząd Miasta wg wykazu w załączniku 
4. Przez przystanek rozumie się długość chodnika z zatoką na całej jej długości, w przypadku braku zatoki w 
odległości 15 m w obrębie słupka lub tablicy oznaczającej przystanek. Ponadto usługa obejmuje mycie wiat 
przystankowych z częstotliwością jeden raz w miesiącu;
8) zwalczanie śliskości zimowej, usuwanie oblodzeń – należy przez to rozumieć utrzymanie szorstkości poprzez 
zastosowanie mieszanki soli z piaskiem;
9) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej 
łączności telefonicznej przez siedem dni w tygodniu oraz pełnienie dyżurów związanych z zimowym 
utrzymaniem. Numer telefonu sieci telefonii komórkowej zostaje podany do publicznej wiadomości;
10) koszty związane ze stacjonowaniem sprzętu na terenie miasta będzie ponosić Wykonawca i mają być 
wliczone w cenę oferty;
11) w przypadku niewykonania części z czynności objętej jedną wspólną ceną np. niewykonanie posypania, 
kiedy zlecono odśnieżenie i posypanie – całą czynność traktuje się, jako niewykonaną;
12) wszystkie nośniki sprzętu (piaskarki, pługi) przeznaczone do pracy w terenie winny być wyposażone w 
środki łączności ze stanowiskiem kierowania akcją zima – telefon komórkowy;

13) zabezpieczenie ok. 25 m3 piasku w celu udostępnienia mieszkańcom z osiedli domów jednorodzinnych na 
posypywanie chodników (rozwiezienie w wyznaczone przez Zamawiającego miejsca), w ramach usługi zgodnie 
z ust. 2.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, szczegółowe 
informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionych na platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas podstawienia sprzętu / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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

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:
I. nie podlegają wykluczeniu: Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 11 oraz dokumentów określonych w sekcji VI.3 pkt C ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu;
II. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sekcji III.1.3 ogłoszenia.
W zakresie warunku zdolność do prowadzenia działalności zawodowej Zamawiający nie określa szczegółowego 
warunku udziału w postępowaniu.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji 
zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do 
wykonania zamówienia, tj.:
a) dyżurny – min. 1 osoba wyznaczona do porozumiewania się z Zamawiającym, dostępna całodobowo 
przez 7 dni w tygodniu pod telefonem alarmowym, znająca tematykę zimowego utrzymania oraz utrzymania 
czystości, do której należeć będzie przekazywanie telefoniczne informacji o stanie ciągów komunikacyjnych na 
terenie miasta do wskazanej osoby u Zamawiającego, dysponowanie sprzętem i transportem, przyjmowanie 
interwencji.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 8 pkt 1 lit. a 
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SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. 
wykazu osób – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
2.3.3) potencjał techniczny: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem 
technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie 
dysponował następującymi urządzeniami w minimalnych ilościach, tj.:
a) ciągnik z pługiem i piaskarką – 4 szt.;
b) koparko-ładowarka – 2 szt.;
c) samochód ciężarowy do 3,5 t lub o podobnych czy wyższych parametrach technicznych – 2 szt.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 8 pkt 1 lit. b 
SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. 
wykazu sprzętu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. z sekcji III.1.3 zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
2. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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;
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane;
5) 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 negatywny wpływ na realizację zamówienia;
6) jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 pkt 1 § VII SIWZ;
7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art. 
22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego 
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(oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
8) zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

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:
Warunki umowne oraz warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 
9 do SIWZ.

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

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.1.4) 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: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Iławie, ul. 
Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława, POLSKA, w dniu 1 września 2020 r. o godz. 11.00 za pośrednictwem 
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platformy (https://platformazakupowa.pl). Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez ich wczytanie i 
odszyfrowanie.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, przedstawiciele Wykonawców

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
A. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy przekazywać za pośrednictwem platformy SmartPzp zgodnie z 
instrukcją obsługi https://platformazakupowa.pl Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 
nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie późnej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. 12.8.2020. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy przekazywać za pośrednictwem 
platformy https://platformazakupowa.pl zgodnie z instrukcją obsługi.
B. W dniu składnia ofert Wykonawcy składają:
1. formularz ofertowy na załączniku nr 1 do SIWZ;
2. aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia („JEDZ”). Jeżeli Wykonawca 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) w dniu składania ofert załącza:
a) zobowiązanie lub inne dokumenty innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezębnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonania zamówienia;
b) JEDZ;
3. pełnomocnictwa. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie musi zawierać oferta – w § XI ust. 18 pkt 1–5 SIWZ.
C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – zostały 
określone w § 2 ust 4, pkt 10 oraz § 5 pkt 1–6, 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
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sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zwanego poniżej rozporządzeniem oraz § VII ust. 8 SIWZ.
D. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej należy złożyć zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia oraz § VII ust. 10–12 SIWZ.
E. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 1 września 2020 r. do godz. 
10.30 wysokości: 10 000,00 PLN. Szczegółowe wymogi dotyczące wadium zostały określone w § IX SIWZ.
F. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
G. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
Szczegółowe wymogi zostały określone w § XXI SIWZ.
H. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
I. Sposób złożenia JEDZ zawarto w SIWZ.
J. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy dostępnej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl
K. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://
platformazakupowa.pl wg opisu w SIWZ.
L. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
M. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie 
publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego 
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie publiczne.
N. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe 
informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na platformie pod 
adresem https://platformazakupowa.pl
O. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO – zawarta w § XXXIV SIWZ
P. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
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ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) 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, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania 
oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

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://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020
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