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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: Gmina Włoszczowa
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa
Miejscowość: Włoszczowa
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 29-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sufin
E-mail: a.sufin@gmina-wloszczowa.pl 
Tel.:  +48 413942669
Faks:  +48 413942339
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?
place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można 
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?
place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
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/wloszczowa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

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:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy na terenie Gminy Włoszczowa w latach 2021 - 2022”
Numer referencyjny: FIP.271.1.13.2020.AS7

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:a.sufin@gmina-wloszczowa.pl
http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
http://wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021 – 2022 od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Włoszczowa oraz w sołectwach 
Gminy Włoszczowa wraz z zamieszkałymi przysiółkami: Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca 
wraz z przysiółkami (Handlarka, Knapówka, Mościska), Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, 
Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kurzelów z przysiółkiem Wymysłów Kurzelowski, Kuzki z przysiółkiem Ewina, 
Ludwinów, Łachów, Międzylesie wraz z przysiółkiem Mchowie, Motyczno wraz z przysiółkiem Jamskie, 
Nieznanowice, Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia Duża wraz z Silpią Małą, Wola Wiśniowa wraz z 
przysiółkiem Podlipie, Wymysłów k. Rząbca wraz przysiółkiem Michałów w zakresie określonym w Załączniku nr 
2 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.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gminy Włoszczowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021 – 2022 od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Włoszczowa oraz w sołectwach 
Gminy Włoszczowa wraz z zamieszkałymi przysiółkami: Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca 
wraz z przysiółkami (Handlarka, Knapówka, Mościska), Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, 
Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kurzelów z przysiółkiem Wymysłów Kurzelowski, Kuzki z przysiółkiem Ewina, 
Ludwinów, Łachów, Międzylesie wraz z przysiółkiem Mchowie, Motyczno wraz z przysiółkiem Jamskie, 
Nieznanowice, Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia Duża wraz z Silpią Małą, Wola Wiśniowa wraz z 
przysiółkiem Podlipie, Wymysłów k. Rząbca wraz przysiółkiem Michałów w zakresie określonym w Załączniku nr 
2 do SIWZ.
-------------
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 2) Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z 
postępowania także Wykonawcę: a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1228), b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania. 3) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców w stosunku do 
których okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia zaistniały w okresach, o których mowa w art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp. 4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 i 2 może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5) Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za 
wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4. 6) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 19 ustawy Pzp, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 7) Zamawiający może wykluczyć 
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ciąg dalszy w dalszej części ogłoszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 
magazynowania z terenów, których właścicielem jest Zamawiający / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zmniejszenie emisji spalin poprzez realizacje zamówienia pojazdami spełniającymi 
europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 / Waga: 10
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: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zmawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa 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.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach określonych w sekcji VI ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie wykazania poniższych minimalnych zdolności kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami, przez co 
należy rozumieć, że: a) Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie kodów odpadów wskazanych w Załączniku 
nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W stosunku do Wykonawców, którzy mają siedzibę 
lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to rejestr prowadzony przez Burmistrza 
Włoszczowy; b) Wykonawca posiada wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami w zakresie kodów odpadów wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia, umożliwiające świadczenie takich usług w swoim kraju pochodzenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach określonych w sekcji VI ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie wykazania poniższych minimalnych zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca 
powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 300 000 zł. W przypadku, gdy kwoty w 
dokumentach Wykonawcy zostały podane w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy je na PLN 
wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich 
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach określonych w sekcji VI ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie wykazania poniższych minimalnych zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca wykaże, 
że wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej dwie usługi polegające w szczególności na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych na rzecz 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób ciągły przez okres nie krótszy 
niż 12 kolejnych miesięcy o łącznej masie odebranych odpadów, w tym okresie, nie mniej niż 500 Mg. W 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek powinien spełnić co najmniej 
jeden z tych wykonawców. b) wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - 2 pojazdami specjalistycznymi 
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów o pojemności co najmniej 15 m³ i ładowności 
maksymalnie 10 Mg, - 2 pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o tonażu minimum 3,5 
Mg, - 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. W/w pojazdy muszą być wyposażone 
w monitoring na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie 
i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz w czujniki zapisujące dane o miejscach 
wyładunku odpadów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy 
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warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano 
ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 niniejszego SIWZ Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy – na zasadach określonych we wzorze umowy.

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: 02/12/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://
platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa w 
pokoju nr 55 na parterze.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne - wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

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:
02.09.2022r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zobowiązany jest 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 2 pkt 1a SIWZ - 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2) na potwierdzenie warunku 
określonego w sekcji V ust. 2 pkt 1b SIWZ dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokument winien być przekazany w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem 3) na 
potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust. 2 pkt 2 SIWZ – polisę lub inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 300 000 zł, dokument winien być przekazany 
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem 4) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V ust.2 pkt 3a SIWZ - wykaz usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. Wykaz dostaw jako oświadczenie wykonawcy dokument winien być przekazany w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej 
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, natomiast dowody/referencje dokument winien 
być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji 
V ust.2 pkt 3b SIWZ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz jako oświadczenie Wykonawcy winien 
być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Natomiast dowód 
rejestracyjny samochodów winien być przekazany w postaci elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie - Dział 
VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 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. Środkami ochrony prawnej są: a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 
181 ustawy Pzp.; b) odwołanie; c) skarga do sądu. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, 
opatrzone własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące 
skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2020
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