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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Czernichów - Urząd Gminy
Gminna 1
Czernichów
32-070
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gędłek
Tel.: +48 122702104
E-mail: urzad@czernichow.pl
Faks: +48 122702324
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czernichow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.czernichow.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://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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://miniportal.uzp.gov.pl

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, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW
Numer referencyjny: GRO.271.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czernichów w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

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
90511000
90512000
90513100
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Czernichów

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czernichów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady odbierana i zagospodarowana będzie każda ilość
odpadów komunalnych, tj.:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metal) oraz odpady
ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
c) pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki zawierające odpady komunalne w miejscu
dostępnym dla odbiorcy odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy
takiej możliwości nie ma, wystawić je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku
utrudnionego dojazdu na teren nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dostarczenia
pojemników do najbliższego miejsca trasy przejazdu pojazdu odbiorcy odpadów.
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2) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, będzie zobowiązany do zorganizowania stacjonarnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie wskazanym przez Zamawiającego oraz do
załatwienia wszystkich formalności niezbędnych do prowadzenia na terenie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zbiórki odpadów segregowanych objętych przedmiotem zamówienia. Do czasu
załatwienia zgód i stosownych zezwoleń Wykonawca zapewni dwa mobilne punkty odbioru tych odpadów
(Rybna dz. nr 3075/1 i Czernichów dz. nr 1349/4).
3) Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
ramach zaoferowanej ceny.
3. Na terenie Gminy Czernichów w trakcie realizacji umowy obowiązywał będzie system mieszany zbiórki
odpadów komunalnych, tj. pojemnikowo-workowy. Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych
odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czernichów uchwalonym Uchwałą nr XXXIV.299.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.232.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów – stanowiącą załącznik
nr 11 do SIWZ oraz Uchwałą nr XXVII.233.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU JEGO REALIZACJI.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie
powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia.
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
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2020
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Czernichów w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.);
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) - w charakterze podmiotu transportującego;
3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.
UWAGA: Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz
wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku:
1) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Czernichów w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996
r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.);
2) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) - w charakterze podmiotu transportującego;
3) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że:
1) posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 300000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) lub jej równowartość w walucie obcej;
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy 00/100 zł).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokument potwierdzający spełnianie warunku:
1. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
1) dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o
pojemnościach 120 l i 240 l – samochody spełniające co najmniej normę EURO 4;
2) dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – samochody spełniające co najmniej normę EURO 4;
3) jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonymi w HDS –
samochód spełniający co najmniej normę EURO 4;
4) jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec – samochód
spełniający co najmniej normę EURO 4.
Zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy
o łącznej masie minimum 1 500 Mg rocznie oraz załączy dowód, czy usługa została wykonana lub jest
wykonywane należycie.
W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
1) dwoma kierowcami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania samochodem
specjalnym (śmieciarką) przystosowaną do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l.
2) czteroma osobami do obsługi samochodu specjalnego (śmieciarki) przystosowanej do opróżniania
pojemników o pojemnościach 120 l i 240 l – innych niż kierowcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokument potwierdzający spełnianie warunku:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
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:
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1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w dowolnej formie przewidzianej w
SIWZ.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy za miesiąc wykonywania usługi.
3. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawia projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do
SIWZ.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp w przeprowadzeniu postępowania
przetargowego i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie
terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości odbioru śmieci z terenu gminy
Czernichów. Brak realizacji tej usługi niewątpliwie wpłynąłby negatywnie na bezpieczeństwo zdrowia
mieszkańców oraz na ochronę środowiska.
Szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik o protokołu

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: 29/05/2019
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: 28/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 12:30
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Miejsce:
Urząd Gminy Czernichów
32-070 Czernichów
ul. Gminna 1
Sala konferencyjna
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:
marzec 2020
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
pdf lub doc i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Uwaga: Zamawiający rekomenduje podpisanie oferty i/lub załączników do oferty algorytmem SHA-2, jednak
w przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów algorytmem SHA-1 lub innym Zamawiający nie
odrzuci oferty Wykonawcy. Poprawność złożonego podpisu kwalifikowanego w rozumieniu eIDAS zostanie
zweryfikowana przez Zamawiającego poprzez skorzystanie z kwalifikowanej usługi walidacji, która w trybie
online potwierdzi lub nie potwierdzi kwalifikowany status podpisu elektronicznego i wystawi na tę okoliczność
stosowne zaświadczenie elektroniczne.
Poza dokumentami wymienionymi powyżej w ogłoszeniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie
musiał dostarczyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.
zm.) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
1) Cena brutto zamówienia – 60%;
2) Kryterium środowiskowe (Emisja spalin transportu wykonującego usługę) – 20%;
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3) Kryterium społeczne (Sposób dysponowania kluczowym personelem) – 20%.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. 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 za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została
przesłana w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt. 1 i .2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2019

