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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559184-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gołdap: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2021/S 212-559184

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Gołdap
Krajowy numer identyfikacyjny: 8471587061
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Sztabińska
E-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl 
Tel.:  +48 876156046
Faks:  +48 876150800
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.goldap.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.goldap.pl/pl/1227/0/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Gołdap
Krajowy numer identyfikacyjny: 8471587061
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 14
Miejscowość: Gołdap
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Sztabińska
Tel.:  +48 876156000
E-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl 
Faks:  +48 876150800
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.goldap.pl/
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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:
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w mieście Gołdap
Numer referencyjny: ZP-WIK.271.23.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych z terenu 
miasta Gołdap.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 9 do SWZ 
odpowiednio dotyczących podziału terenu miasta na sektory oraz wykazu ilości punktów odbioru odpadów z 
terenu miasta.
Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia i wskazuje, że minimalna wielkość 
świadczenia stron, która zostanie zlecona Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, wynosiła będzie nie mniej 
70% szacowanej ilości odpadów prognozowanej do odbioru i transportu, gdzie planowana ilość tych odpadów w 
całym okresie obowiązywania umowy wynosi szacunkowo 7 264,44 Mg.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasta Gołdap

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych z terenu 
miasta Gołdap.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 9 do SWZ 
odpowiednio dotyczących podziału terenu miasta na sektory oraz wykazu ilości punktów odbioru odpadów z 
terenu miasta.
Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia i wskazuje, że minimalna wielkość 
świadczenia stron, która zostanie zlecona Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, wynosiła będzie nie mniej 
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70% szacowanej ilości odpadów prognozowanej do odbioru i transportu, gdzie planowana ilość tych odpadów w 
całym okresie obowiązywania umowy wynosi szacunkowo 7 264,44 Mg.
2. Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej 
w m. Kośmidry prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 
Wykonawca nie będzie regulował należności za dostarczone do stacji odpady, faktury opłacać będzie gmina na 
podstawie odrębnej umowy.
3. W przypadku zamknięcia lub awarii ww. Stacji Przeładunkowej Wykonawca zobowiązany będzie 
przetransportować odpady do Zakładu Unieszkodliwiania w Siedliskach koło Ełku lub do Stacji Przeładunkowej 
w m. Olecku.
4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do odbioru następujących frakcji odpadów 
komunalnych:
- odpady pozostałe po segregacji (zmieszane),
- szkło,
- papier,
- metale i tworzywa sztuczne,
- bioodpady,
- popiół paleniskowy,
- gabaryty i odpady problemowe.
1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości zgromadzonych odpadów komunalnych 
powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta 
Gołdap, w dni robocze od poniedziałku do piątku:
- zaczynając odbiór najwcześniej od godziny 6:00,
- nie zależnie od warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, nieprzejezdne grogi, śliskość na 
drodze, itp.),
- pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający 
mieszanie odpadów, z funkcją kompaktującą,
- pojazdy winne być wyposażone w urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu i jego zapis – 
(wideorejestratory).
2. Odpady wystawiane będą przez mieszkańców w pojemnikach i workach o odpowiedniej kolorystyce i różnej 
pojemności.
3. Wykonawca świadczący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do 
ustawienia opróżnionego kontenera lub pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji.
4. Wykonawca zobowiązany będzie również do odbioru poszczególnych frakcji odpadów leżących w workach 
przy pojemnikach w altanach śmietnikowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli rzetelności wykonywania przez mieszkańców gminy selektywnej 
zbiórki odpadów. W każdym przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest:
Ze względu technicznych tj.: ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji ogłoszenia 
pozostałe informacje znajdują się w SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania - http://
bip.goldap.pl/pl/1227/0/zamowienia-publiczne.html lub https://miniportal.uzp.gov.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe - normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na 
potrzeby realizacji zamówienia / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 092 375.83 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich kierowców oraz ładowaczy, którzy będą wykonywali czynności 
przy realizacji zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 Ustawy Pzp, oraz są uprawnieni do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: 
Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz posiada wpis do rejestru BDO (Rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 779);

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 Ustawy Pzp, a dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej - 
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
a) na czas realizacji zamówienia dysponował będzie co najmniej:
- 1 pojazdem specjalistycznym typu śmieciarka przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych z funkcją kompaktującą,
- 1 pojazdem specjalistycznym typu dwukomorowa śmieciarka przystosowanym do odbierania selektywnie 
zbieranych odpadów komunalnych z funkcja kompaktującą,
- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
- 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym przystosowanym do odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych zbieranych w kontenerach typu KP -7,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów o wartości nie niższej 
niż 400 000 zł brutto;
Uwaga!
Wymienione pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia podlegają ocenie w ramach kryterium 
środowiskowego będącego kryterium oceny ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub 
zawodowych, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o 
którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U z 
2021 r. poz. 888 ze zm.),
b) zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) zamiast, wpisu do rejestru BDO (Rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 779), Zamawiający żąda, oświadczenia Wykonawcy o 
posiadaniu wpisu do BDO, złożonego na formularzu ofertowym, poprzez wskazanie numeru rejestrowego;
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zalecaną treść, 
którego stanowi załączniku nr 7 do SWZ;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - zalecaną treść, którego wykazu stanowi załączniku nr 10 do SWZ;
2.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
2.4. Warunek dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie posiada uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których 
realizacji zdolności te są wymagane (art. 117 ust. 2 Pzp)
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór 
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w 
załączniku nr 4 do SWZ, który dostepnyjest wraz z dokumentacją niniejszego postępowania na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.goldap.pl/pl/1227/0/zamowienia-publiczne.html lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 184-479152

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2021
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: 03/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy miniPortal na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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:
III kwartał 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający, w oparciu o art. 126 ust. 1 Ustawy pzp, informuje, że celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania, następujacych :aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
(tożsame dla wszystkich trzech części zamówienia):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
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potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej, wzór którego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu 
składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 
S.A. O/ EŁK 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 Zamawiający zaleca, aby w tytule wpłaty podać oznaczenie 
„Odbiór odpadów”
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzania przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy pzp.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a 
Wykonawcą.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. W realizacji 
niniejszego zamówienia rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej - PLN..
8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych, ani 
dołączania katalogów elektronicznych do oferty.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia.
11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom.
11.2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/ 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców, o ile są mu znane na tym etapie.
12. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w 
formie JEDZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

02/11/2021 S212
https://ted.europa.eu/TED

8 / 9



Dz.U./S S212
02/11/2021
559184-2021-PL

9 / 9

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jez̨eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamǫwienia oraz 
poniǫsł lub moz̨e ponies̨c̨ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisǫw pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynnos̨c̨ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamǫwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynnos̨ci w postępowaniu o udzielenie zamǫwienia, do ktǫrej Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemy odwołanie w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 
kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
ktǫrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pos̨rednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2021
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