LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F02
R2.0.9.S01
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

jrpmyslenice
2017-056119
9.4.1
ENOTICES
EU
/
jrp@myslenice.pl
YES
YES

1/9

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Tel.: +48 126392300
E-mail: info@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.myslenice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.myslenice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na lata 2017 - 2019
Numer referencyjny: MI.GOS.6233.1.2017.PN

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności odbiór odpadów komunalnych z:
a) domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych (ok. 6500 na terenie gminy, ok. 3350 na terenie miasta),
b) budynków wielolokalowych na terenie miasta i gminy (ok. 70 altanek śmietnikowych)
i wywóz wszystkich odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, mającego siedzibę w
Myślenicach, ul. K. Ujejskiego 341.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ -OPZ.
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
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Myślenice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności odbiór odpadów komunalnych z:
a) domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych (ok. 6500 na terenie gminy, ok. 3350 na terenie miasta),
b) budynków wielolokalowych na terenie miasta i gminy (ok. 70 altanek śmietnikowych)
i wywóz wszystkich odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, mającego siedzibę w
Myślenicach, ul. K. Ujejskiego 341.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dostarczenia na teren wszystkich nieruchomości pojemników i worków na odpady
b) sukcesywnego uzupełniania worków po każdorazowym odbiorze,
c) dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji
d) wykonania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
e) kontroli zawartości pojemników i worków
f) wyposażenia wszystkich pojazdów świadczących usługi dla Zamawiającego w system monitoringu
bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach
wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych oraz udostępnienie Zamawiającemu dostępu
do portalu internetowego umożliwiającego kontrolę trasy przejazdu pojazdów świadczących usługi dla
Zamawiającego
g) oznaczenie pojazdów świadczących usługi dla Zamawiającego nazwą firmy, adresem siedziby firmy oraz
numerem telefonu kontaktowego
Liczba mieszkańców zadeklarowanych na 31.12.2016 rok:
miasto: 16000 (w tym ok. 5500 w budynkach wielolokalowych),
gmina: 23200,
całkowita liczba mieszkańców: 39200
Do obliczenia ceny należy przyjąć 24 – miesięczny okres wykonywania usługi oraz założyć ilość obsługiwanych
mieszkańców na poziomie 40.000 z zastrzeżeniem, iż średnia - miesięczna liczba mieszkańców obsługiwanych
w roku 2016 to 39.200.
Większość właścicieli nieruchomości deklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych. Według stanu
na dzień 31.12.2016 r. na terenie miasta Myślenice 120 nieruchomości, natomiast na terenie gminy 73
nieruchomości deklaruje nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych.
Ilość odpadów zebranych z terenu miasta i gminy Myślenice w roku 2016 (Mg): 10.080,00 Mg
Szacunkowa średnia produkcja ogólnej masy odpadów: ok. 257 kg/rok/mieszkańca.
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Ilość worków dostarczona mieszkańcom Gminy Myślenice w roku 2016:
worki żółte – ok. 436,6 tys. szt.
worki zielone – ok. 97 tys. szt.
worki czarne – ok. 150 tys. szt.
worki pomarańczowe – ok. 68 tys. szt.
W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny
koszt oraz odpowiedzialność pojemników na odpady, wykorzystywanych dla celów realizacji usług odbioru i
transportu odpadów komunalnych, z wyłączeniem pojemników na odpady BIO, które zapewnia Zamawiający, w
szacunkowej ilości:
- ok. 10 tys. szt. pojemników 120 l,
- ok. 200 szt. pojemników 1100 l,
- ok. 600 szt. pojemników 240 l,
z zastrzeżeniem, że ich ilość powinna być wystarczająca, dla prawidłowego realizowania usług przez
Wykonawcę, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku nie dochowania wymogów zawartych w
SIWZ.
Pojemniki, o których mowa powyżej powinny:
- spełniać wymogi normy EN-840,
- posiadać atest PHZ,
- być wyposażone w systemy jezdne,
- być oznaczone naklejką w kolorze szarym o wymiarach 15 cm x 30 cm z białym napisem „ODPADY
POZOSTAŁE” lub „ODPADY ZMIESZANE” w zależności od deklaracji właściciela nieruchomości – dotyczy
pojemników dostarczanych do domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych,
- być oznaczone naklejkami odpowiednio w kolorze szarym, żółtym, zielonym o wymiarach 15 cm x 30 cm z
białymi napisami odpowiednio: „ODPADY POZOSTAŁE”, „PAPIER, PLASTIK, METAL, TEKSTYLIA”, „SZKŁO” dotyczy pojemników o pojemności 1100 l lub 240 l dostarczanych do budynków wielomieszkaniowych,
- być oznaczone naklejką w kolorze pomarańczowym o wymiarach 15 cm x 30 cm z białym napisem
„PIELUCHY JEDNORAZOWE” – dotyczy pojemników o pojemności 120 l dostarczanych do budynków
wielomieszkaniowych,
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: 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.2.12)

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
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Szczegółowe wymagania co do sposobu wniesienia wadium, formy wadium, zwrotu lub utraty wadium zawierają
dokumenty
zamówienia (pkt 11 IDW – SIWZ część I)
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:
Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego w drodze
decyzji, przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 z późn. zm.), obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 03 01, 20 02 01, 20 01 99, 15 01 07, 15
01 06;
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- zezwolenia, o których mowa w lit. a) powyżej
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) ustawy pzp (obligatoryjne
podstawy wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1)
ustawy pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) osiągnął minimalny roczny obrót w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej
1.500.000,00 zł.
b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie;
- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do
wykonania zamówienia (o ile dotyczy)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) osiągnął minimalny roczny obrót w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej
1.500.000,00 zł.
b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
a) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej jedną usługę odbioru i
transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres co najmniej 12
miesięcy, o wartości tej usługi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca powinien
dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- co najmniej jeden samochód do mycia pojemników na odpady o pojemności od 80 do 1100 litrów, posiadający
zbiornik wody czystej, zbiornik wody brudnej, komorę mycia oraz lancę do mycia ręcznego ze zwijakiem węża,
- co najmniej trzy samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej dwa samochody przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej dwa samochody do odbierania odpadów ulegających biodegradacji, bez funkcji kompaktującej,
które będą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska wydanego
na podstawie delegacji zawartej w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 z późn. zm.).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;
- dowodów dotyczących usług ujawnionych w wykazie, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
- wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy
i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
a) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej jedną usługę odbioru i
transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres co najmniej 12
miesięcy, o wartości tej usługi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca powinien
dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- co najmniej jeden samochód do mycia pojemników na odpady o pojemności od 80 do 1100 litrów, posiadający
zbiornik wody czystej, zbiornik wody brudnej, komorę mycia oraz lancę do mycia ręcznego ze zwijakiem węża,
- co najmniej trzy samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej dwa samochody przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej dwa samochody do odbierania odpadów ulegających biodegradacji, bez funkcji kompaktującej,
które będą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska wydanego
na podstawie delegacji zawartej w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy opisane są w projekcie umowy stanowiącym część II IDW.

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

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: 06/06/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, sala nr 13
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa w składzie:
Mieczysław Kęsek - Przewodniczący
Marcin Słomka - Członek
Łukasz Szczepański - Członek

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:
I - II kwartał 2019 roku
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej IDW. b) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu;
c) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW; d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru; e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego; f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których
złożenia wezwie Wykonawcę lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je
samodzielnie tj.; a) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu; składany zgodnie z pkt 10.2 IDW na wezwanie
Zamawiającego;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej – składany zgodnie z pkt 10.2 IDW na wezwanie
Zamawiającego;
e) 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 - składane zgodnie z
pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - składane zgodnie z
pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego;
g) aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów - składane zgodnie z pkt 10.4 IDW na wezwanie Zamawiającego;
h) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, - składane zgodnie z pkt 10.4 IDW na wezwanie
Zamawiającego;
i) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, sporządzony w
oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW - składane zgodnie z
pkt 10.4 IDW na wezwanie Zamawiającego;
j) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w każdym z ostatnich 3 lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
- składane zgodnie z pkt 10.4 IDW na wezwanie Zamawiającego;
k) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
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potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert - składane zgodnie z pkt 10.4 IDW na wezwanie Zamawiającego;
l) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych w lit b) – f) powyżej, w
celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału
w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
trzeciego - składane na podstawie pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów wskazanych powyżej
składa dokumenty Stosownie do treści § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 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) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
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3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 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;
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2017

