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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: Powiat Gryfiński
Krajowy numer identyfikacyjny: 811683965
Adres pocztowy: ul. Sprzymierzonych 4
Miejscowość: Gryfino
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-100 Gryfino
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Wieczorek
E-mail: przetargi@gryfino.powiat.pl 
Tel.:  +48 0914045000
Faks:  +48 0914045000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gryfino.powiat.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2021-2024, z podziałem na pięć 
zadań
Numer referencyjny: ZD.272.17.2021.MW

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:przetargi@gryfino.powiat.pl
http://bip.gryfino.powiat.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat
https://www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 
sezonie zimowym: 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 z podziałem na zadania (części):
zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo,
zadanie Nr II- gmina Gryfino,
zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa,
zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój,
zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu w SWZ.

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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 
latach 2021-2024 z podziałem na zadania (części): zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gryfiński

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres usług zimowego utrzymania dróg wchodzi:
- likwidacja skutków zimy poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia 
lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji 
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zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, 
marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z 
osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, w szczególności zapewnienia:
a) rozsypywarki materiału sypkiego, zamontowanej na pojeździe samochodowym w ilości:
zadanie Nr I – 2 szt.,
b) nośnika pługów średnich w ilości:
zadanie Nr I – 2 szt.,
c) pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego (zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania) w ilości 1 szt. na 
zadanie.
- dysponowanie materiałami do zimowego utrzymania dróg w ilości zapewniającej nieprzerwaną realizację 
usługi;
- pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac wg 
ustalonego z Zamawiającym wzoru.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz 
Szczegółowe Specyfikacja Techniczne, stanowiące Załączniki nr 8a i 9 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 
latach 2021-2024 z podziałem na zadania (części): Zad. II gmina Gryfino
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gryfiński

II.2.4) Opis zamówienia:
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W zakres usług zimowego utrzymania dróg wchodzi:
- likwidacja skutków zimy poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia 
lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji 
zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, 
marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z 
osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, w szczególności zapewnienia:
a) rozsypywarki materiału sypkiego, zamontowanej na pojeździe samochodowym w ilości:
zadanie Nr II – 1 szt.,
b)) nośnika pługów średnich w ilości:
zadanie Nr II – 1 szt.,
c) pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego (zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania) w ilości 1 szt. na 
zadanie.
- dysponowanie materiałami do zimowego utrzymania dróg w ilości zapewniającej nieprzerwaną realizację 
usługi;
- pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac wg 
ustalonego z Zamawiającym wzoru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach Nr 8b oraz w załączniku nr 9 – 
Szczegółowych specyfikacjach technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 
latach 2021-2024 z podziałem na zadania (części): zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Powiat Gryfiński

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres usług zimowego utrzymania dróg wchodzi:
- likwidacja skutków zimy poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia 
lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji 
zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, 
marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z 
osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, w szczególności zapewnienia:
a) rozsypywarki materiału sypkiego, zamontowanej na pojeździe samochodowym w ilości:
zadanie Nr III – 2 szt.,
b)) nośnika pługów średnich w ilości:
zadanie Nr III – 2 szt.,
c) pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego (zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania) w ilości 1 szt. na 
zadanie.
- dysponowanie materiałami do zimowego utrzymania dróg w ilości zapewniającej nieprzerwaną realizację 
usługi;
- pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac wg 
ustalonego z Zamawiającym wzoru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach Nr 8c oraz w załączniku nr 9 – 
Szczegółowych specyfikacjach technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 
latach 2021-2024 z podziałem na zadania (części): zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gryfiński

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres usług zimowego utrzymania dróg wchodzi:
- likwidacja skutków zimy poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia 
lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji 
zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, 
marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z 
osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, w szczególności zapewnienia:
a) rozsypywarki materiału sypkiego, zamontowanej na pojeździe samochodowym w ilości:
zadanie Nr IV – 2 szt.,
b)) nośnika pługów średnich w ilości:
zadanie Nr IV – 2 szt.,
c) pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego (zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania) w ilości 1 szt. na 
zadanie.
- dysponowanie materiałami do zimowego utrzymania dróg w ilości zapewniającej nieprzerwaną realizację 
usługi;
- pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac wg 
ustalonego z Zamawiającym wzoru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach Nr 8d oraz w załączniku nr 9 – 
Szczegółowych specyfikacjach technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 
latach 2021-2024 z podziałem na zadania (części): zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
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90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gryfiński

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres usług zimowego utrzymania dróg wchodzi:
- likwidacja skutków zimy poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia 
lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji 
zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, 
marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z 
osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, w szczególności zapewnienia:
a) rozsypywarki materiału sypkiego, zamontowanej na pojeździe samochodowym w ilości:
zadanie Nr IV – 3 szt.,
b)) nośnika pługów średnich w ilości:
zadanie Nr IV – 3 szt.,
c) pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego (zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania) w ilości 1 szt. na 
zadanie.
- dysponowanie materiałami do zimowego utrzymania dróg w ilości zapewniającej nieprzerwaną realizację 
usługi;
- pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac wg 
ustalonego z Zamawiającym wzoru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach Nr 8e oraz w załączniku nr 9 – 
Szczegółowych specyfikacjach technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
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

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:
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi polegające na zimowym utrzymaniu 
dróg, o wartości co najmniej 150.000 zł brutto – załącznik nr 5;
b) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem 
technicznym:
- rozsypywarki materiału sypkiego, zamontowanej na pojeździe samochodowym w ilości:
zadanie Nr I – 2 szt., zadanie Nr II – 1 szt., zadanie Nr III – 2 szt., zadanie Nr IV – 2 szt., zadanie Nr V – 3 szt.
- nośnika pługów średnich w ilości: zadanie Nr I – 2 szt., zadanie Nr II – 1 szt., zadanie Nr III – 2 szt., zadanie Nr 
IV – 2 szt., zadanie Nr V – 3 szt.
- pojazdu samochodowego lub ciągnika rolniczego (zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania) w ilości 1 szt. na 
zadanie
– zgodnie z załącznikiem nr 6.
W przypadku złożenia ofert na większą ilość zadań, Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość potencjału 
technicznego, w odpowiednio zwielokrotnionej ilości.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zapisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

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: 22/10/2021
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: 19/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Opisane w SWZ.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
7. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej; albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 ppkt 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.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy 
Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia kończącego 
postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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10 / 10

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021


