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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154312-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Dęblin: Usługi wywozu odpadów
2017/S 080-154312

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
Dęblin
08-530
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Wróbel
Tel.:  +48 818830001 / 818830369
E-mail: poczta@um.deblin.pl 
Faks:  +48 818801911
Kod NUTS: PL315
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.deblin.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.deblin.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 odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja,
wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK.
Numer referencyjny: RMI.271.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:poczta@um.deblin.pl
http://www.deblin.pl/
http://bip.um.deblin.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 952 481.74 PLN

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
90513100
90511300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL315
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Dęblin, Powiat Rycki, Województwo Lubelskie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi pn.: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) oraz odbiór i transport odpadów z PSZOK, w tym:
1) Odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej zwanej
RIPOK) w Puławach lub innej instalacji wskazanej przez Zamawiającego (w odległości do 30 km od granic
administracyjnych Miasta Dęblin) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych w
granicach administracyjnych Miasta Dęblin, a także odbiór i transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.), zapisami Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr
XXIV/396/2012 z dnia 30.07.2012 r. oraz uchwałą Nr XXIV/350/2016 w sprawie wykonania Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Lubelskiego 2022 z dnia 2 grudnia 2016 r., z załącznikami oraz aktualnymi uchwałami
Rady Miasta Dęblin w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin” i
„Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, przyjętymi uchwałą Rady Miasta
Dęblin.
2) Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w zabudowie jednorodzinnej – w worki do selektywnego zbierania papieru
i tektury; worki do zbierania tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów
metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali oraz worki do zbierania szkła,
b) w zabudowie wielorodzinnej – w pojemniki służące do selektywnego zbierania papieru i tektury, pojemniki
do zbierania tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów metali, w tym
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odpadów opakowaniowych z metali oraz pojemniki do zbierania szkła. Utrzymywanie tych pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
3) Organizację oraz prowadzenie PSZOK przez minimum trzy dni w tygodniu,
tj. każdy wtorek, czwartek i sobotę, w godz. od 12:00 do 18:00 na terenie Miasta Dęblin (Wykonawca musi
posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której zamierza prowadzić PSZOK).
4) Wyposażenie PSZOK w odpowiednią ilość pojemników do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów
określonych w ust. 4, Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w takiej ilości, aby zapewnić ich właściwe
funkcjonowanie.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

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
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp polegających
na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin,
organizacji, wyposażeniu oraz prowadzeniu PSZOK oraz odbiorze i transporcie odpadów z PSZOK w okresie
30 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego.

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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.), prowadzony przez
właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
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b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 24 w związku z art. 233 oraz art. 234 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
c) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku, należy złożyć:
a) poświadczenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i następne ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 24 w związku z art. 233 oraz art. 234 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
c) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300
000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku, należy złożyć:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
a) że posiada doświadczenie w realizacji usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia w zakresie umów
realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej trzy usługi polegające
na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub odbieraniu i transporcie odpadów
komunalnych, w tym co najmniej jedna o minimalnej wartości 1 700 000 zł brutto rocznie, polegająca na
odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub co najmniej jedna o minimalnej wartości
850 000 zł brutto rocznie, polegająca na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych.
b) że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonywania przedmiotu umowy, w tym:
— co najmniej trzema pojazdami bez funkcji kompaktującej o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 18
000 kg, (w tym jednym z dźwigiem typu HDS o udźwigu co najmniej 2 500 kg);
— co najmniej trzema pojazdami bezpylnymi (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 26 000
kg, w tym:
— co najmniej jednym pojazdem o maksymalnym rozstawie osi pomiędzy osią przednią i osią ostatnią
nieprzekraczającym 5 m (przystosowanym do poruszania się po wąskich i krętych ulicach),
— co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 4 lub wyższa.
— co najmniej jedną koparko- ładowarką;
(jako dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, na podstawie kodeksu drogowego rozumie się największą,
określoną właściwymi warunkami technicznymi, masę pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem,
dopuszczonego do poruszania się po drodze).
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2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku, należy złożyć:
a) 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

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:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w
SIWZ oraz w załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ oraz w załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

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: 01/06/2017
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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/07/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, sala konferencyjna nr 1.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE
3) Wykonawca, w sytuacji, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym zostanie określony:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4) O udzielenie niniejszego zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie z postępowania Wykonawcy na podstawie: art. 24 ust. 5 pkt
1, 2,4,5,6,7,8 ustawy Pzp.
6) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na wezwanie
Zamawiającego należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ pkt. 7.2. ppkt 1 lit a) – i)
7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.2 ppkt 1 lit a) – i) SIWZ.
8) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp należy złożyć w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:
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a) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (wg. załącznika nr 6 do SIWZ).
9) Dokumenty odnośnie podmiotów zagranicznych określone zostały w pkt. 7.11 – 7.14 SIWZ.
10.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
10) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
10. Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się 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.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) 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.
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
13.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
14.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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:
21/04/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

