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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400931-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2020/S 165-400931

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
Adres pocztowy: pl. św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pietrzak
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl 
Tel.:  +48 627635654
Faks:  +48 627635651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.czystemiasto.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/pn/czystemiasto
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, 17 03 80, 16 01 03, 20 01 28, 20 01 32 wraz z 
usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania
Numer referencyjny: UA.271.1.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z 
usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny 
niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania (w procesie odzysku, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) przez Wykonawcę komponentów 
do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i kodzie 19 12 04, w szacunkowej łącznej ilości 1500 Mg, 
tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, wraz z usługą ich 
sukcesywnego odbioru/transportu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” do miejsca 
ich zagospodarowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi 
przez Wykonawcę.
2) Zamawiający szacuje, że odpady o kodzie 19 12 04 stanowić będą około 7 % tj. około 110 Mg, pozostała 
część stanowić będą odpady o kodzie 19 12 12.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ. – pkt I.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość komponentów do produkcji RDF, szacunkowa ilość 
komponentów określona powyżej, może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji 
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umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia łącznej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości komponentów 
w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w 
szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze 
zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2021 r.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (w procesie 
odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w postaci zużytej papy 
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– odpady o kodzie 17 03 80 przekazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/
transportu do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w umowie.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 17 03 80 wynosi 60 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt.II.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość odpadów określona powyżej, może 
ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń 
po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2021 r.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów
(w procesie odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w postaci 
zużytych opon samochodowych – kod odpadu 16 01 03, przekazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich 
sukcesywnego odbioru/transportu przez Wykonawcę do miejsca ich zagospodarowania.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 16 01 03 wynosi 150 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt.III.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość zużytych opon, szacunkowa ilość zużytych opon, może ulec 
zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości zużytych opon w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych 
roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia 
za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2021 r.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (w procesie 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach) w postaci odpadów o kodzie 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 
niż wymienione w 20 01 27, przekazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/
transportu do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w umowie.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 01 28 wynosi 30 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt.IV.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość odpadów określona powyżej, może 
ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń 
po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2021 r.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (w procesie 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach) w postaci odpadów o kodzie 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31, przekazanych przez 
Zamawiającego wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/transportu do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w 
umowie.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 01 32 wynosi 6 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt.V.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość odpadów określona powyżej, może 
ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń 
po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
I kwartał 2021 r.
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

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:
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej - Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a)jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (BDO):
1)dla Zadania nr 1: posiada wpis w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla kodów: 19 
12 12 i 19 12 04 oraz posiada wpis w dziale XI BDO w zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną 
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dotyczącą przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym 
BDO;
2)dla Zad nr 2: posiada wpis w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla kodu: 
170380 oraz posiada wpis w dziale XI BDO zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną dotyczącą 
przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;
3)dla Zad nr 3: posiada wpis w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla kodu: 160103 
oraz posiada wpis w dziale XI BDO w zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną dotyczącą 
przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;
4)dla Zad nr 4: posiada wpis w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla kodu: 200128 
oraz posiada wpis w dziale XI BDO w zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną dotyczącą 
przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;
5)dla Zad nr 5: posiada wpis w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla kodu: 200132 
oraz posiada wpis w dziale XI BDO w zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną dotyczącą 
przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;
I
b)posiada i przekaże Zamawiającemu aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów:
1)dla Zad nr 1: o kodzie 191212 w procesie odzysku w ilości co najmniej 1500 Mg/rok oraz 19 12 04 w ilości co 
najmniej 110 Mg/rok zgodnie z ustawą o odpadach;
2)dla Zad nr 2: o kodzie 170380 w procesie odzysku w ilości co najmniej 60 Mg/rok - zgodnie z ustawą o 
odpadach;
3)dla Zad nr 3: o kodzie 160103 w procesie odzysku w ilości co najmniej 150 Mg/rok - zgodnie z ustawą o 
odpadach;
4)dla Zad nr 4: o kodzie 200128 w procesie odzysku lub unieszkodliwienia w ilości co najmniej 30 Mg/rok - 
zgodnie z ustawą o odpadach;
5)dla Zad nr 5: o kodzie 200132 w procesie odzysku lub unieszkodliwienia w ilości co najmniej 6 Mg/rok - 
zgodnie z ustawą o odpadach.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 
wpis do BDO musi posiadać każdy z Wykonawców, w odpowiednim zakresie; decyzje/decyzję, o której/których 
mowa w III.1)1.1.b) musi/muszą być złożone dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał uzależnioną od 
zapisów w decyzji część zamówienia - dotyczy Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3, Zadania nr 4 i Zadania 
nr 5.
Uwaga: Wykonawca posiadający instalacje do zagospodarowania odpadów poza terenem Rzeczypospolitej 
Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk dla Zadania nr 1-3 lub odzysk 
lub unieszkodliwienie dla Zadania nr 4-5, wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.Decyzję 
zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po 
podpisaniu umowy.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)informację o nadanym numerze rejestrowym BDO, o którym mowa odpowiednio w pkt. III.1.1)1.a)1)-5) - 
dotyczy każdego z Zadań;2)decyzję/decyzje na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, o których mowa 
odpowiednio w pkt. III.1.1)1.b)1)-5) - dotyczy każdego z Zadań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Nie dotyczy
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w 
niniejszej sekcji, że:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczenie, o którym mowa powyżej 
następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy Pzp.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie Zamawiającego) 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z 
innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - powyższy dokument należy zamieścić za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i 
formularza,,Wyślij wiadomość’’. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa powyżej wraz z ofertą 
w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego 
oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w 
toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 
pkt. III.1.2)4. niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w 
pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w 
niniejszej sekcji, że:
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 
§ 2 Prawa o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192).
W przypadku gdy wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, konieczne jest 
uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 97 § 2 Prawa o notariacie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1192).
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. III.1.1) niniejszego 
ogłoszenia.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. III.1.2)4. niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.
11. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1.1) niniejszego ogłoszenia 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na 
wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia i 
odpowiednich dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. III.1.1)2. niniejszego ogłoszenia w zakresie, 
w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.1.2)3. niniejszego ogłoszenia 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w 
niniejszej sekcji, że:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców 
zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.3)1)-3) 
niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.3)1) 
niniejszego ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
(wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast 
dokumentów, o których mowa w punktach:
1) III.1.3)1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je 
dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w 
niniejszej sekcji, że:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w określonych 
poniżej wysokościach dla poszczególnych Zadań:
a) dla Zadania nr 1-15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
b) dla Zadania nr 2- 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
c) dla Zadania nr 3-1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
d) dla Zadania nr 4-1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
e) dla Zadania nr 5-300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).
Wykonawca wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla Zadania, którego dotyczy składana przez niego 
oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, może wnieść wadium 
osobno dla każdego Zadania, jak i łącznie z wyraźnym zaznaczeniem jakich Zadań wniesione wadium 
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dotyczy. Wniesione wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. Formę wniesienia wadium wybiera 
Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
2.Wykonawca składa Ofertę poprzez dołączenie do Platformy Zamawiającego:
1) wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do IDW - I części SIWZ);
2) wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.1.2)4. niniejszego ogłoszenia;
3) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o którym mowa w pkt. III.1.2)8. niniejszego ogłoszenia (jeśli dotyczy);
4) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt III.1.3)3.2) niniejszego ogłoszenia (jeśli dotyczy);
5) dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. III.1.3)1. niniejszego ogłoszenia;
6) zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie, u Wykonawcy 
realizującego czynności z zakresu zagospodarowania odpadów, systemu zarządzania środowiskowego 
spełniającego wymagania normy ISO 14001 lub EMAS lub równoważnego systemu zarządzania 
środowiskowego – jeżeli Wykonawca posiada przedmiotowe zaświadczenie;
— sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w IDW.
W przypadku braku możliwości bezpłatnego uzyskania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego 
prawo do reprezentacji Wykonawcy dla osoby/osób, które podpisały ofertę, Wykonawca winien przedłożyć 
wraz z ofertą przedmiotowy dokument potwierdzający to prawo. W przeciwnym razie Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na 
podstawie rat 97 §2 Prawa o notariacie (Dz. U. 2020 r. poz 1192).
3)przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za 
zgodność z oryginałem kopii wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści 
pełnomocnictwa wynika co innego.
4. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny 
złożonych ofert zawarto w pkt 18 i 23 IDW.

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze umowy 
stanowiącym III część SIWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy określonych w pkt 25.3 IDW - I części 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
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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: tak

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: 28/09/2020
Czas lokalny: 12:00

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: 26/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony 
prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
4. 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. 5. 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. 6. Odwołanie 
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone 
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. 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. 8. Terminy wniesienia 
odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę̨ jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy 
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 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. 9. W przypadku 
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga 
do sądu. 1) Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2020
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