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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148341-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Dęblin: Usługi wywozu odpadów
2013/S 087-148341

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
Osoba do kontaktów: Alicja Zwierzchowska
08-530 Dęblin
POLSKA
Tel.:  +48 818830001
E-mail: poczta@um.deblin.pl
Faks:  +48 818801911
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.deblin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dęblin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Dęblin.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148341-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:poczta@um.deblin.pl
www.deblin.pl
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Kod NUTS PL315

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest
a)odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych w granicach administracyjnych Miasta Dęblin, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą
Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30. 07. 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/397/2012
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 z dnia 30. 07. 2012
z załącznikami, oraz przepisami Uchwały Nr XXXIX/210/2012 Rady Miasta Dęblin w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin,
b)wyposażenie nieruchomości zamieszkałych:
- na obszarach o zabudowie jednorodzinnej – w worki do selektywnego zbierania odpadów surowcowych i
szkła;
-na obszarach o zabudowie wielorodzinnej- w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów
surowcowych i szkła oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i
technicznym.
c) zapewnienie pojemników ( worków , kontenerów) do selektywnej zbiórki chemikaliów oraz odpadów
budowlanych i remontowych.
2.Przedmiotem zamówienia nie jest:
a)odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy,
b)odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych takich jak baterie, akumulatory, przeterminowane leki
oraz opony.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90512000, 90513100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 748 659,94 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 31.12.2014

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
12. Wadium
12.1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 30.000zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w
sposób, jak określono poniżej w pkt 12.2 i 12.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium
w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
12.2 Forma wadium
12.2.1.Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z
późn. zm.).
12.2.2.Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
gdy:
(I) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; lub
(II) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
III) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Postanowienia pkt 12.2.2 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 12.2.1(b), 12.2.1(e).
12.2.3.W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej, nie określą którejkolwiek
z sytuacji opisanych w pkt 12.2.e), Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona
wymaganym wadium.
12.3 Sposób i termin wniesienia wadium
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12.3.1.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank: PEKAO ODDZIAŁ W LUBLINIE nr 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609
z dopiskiem: „Wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dęblin”
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę składającego ofertę.
12.3.2.Wadium w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej):
oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy
dołączyć do oferty.
12.3.3.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie
w dniu składania ofert znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego.
12.3.4.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12.4 Zwrot wadium
Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5 SIWZ, zwróci wadium niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze
umowę.
12.5 Zatrzymanie wadium
12.5.1.Zamawiającyzatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.5.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
8.2.Zamówienie rozliczane będzie w okresach miesięcznych fakturami częściowymi.
8.3.Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy
Zamawiającego.
8.4.Zamawiający nie akceptuje żadnych przedpłat.
8.5.Podstawą zapłaty faktury częściowej za wykonane usługi będzie raport miesięczny oraz protokół odbioru
potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez Pracownika nadzorującego ze strony Zamawiającego oraz
Koordynatora umowy ze strony Wykonawcy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
11.1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 10.3.1 SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt 10.3.2-10.3.5 albo
odpowiadające im określone w pkt 10.4.1 i 10.4.3 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
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b) oświadczenie wymienione w 10.1.1 SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokument wymieniony w pkt 10.1.2 SIWZ składany jest wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców.
11.2.Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać dodatkowo
następujące wymagania:
11.2.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
(zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a)jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b)wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c)precyzować zakres umocowania;
d)upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem lub
dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem umowy w imieniu
Wykonawców;
e)być podpisane przez prawnie umocowanych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających
ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
11.2.2.Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę
wspólną.
11.2.3.Wadium może być wniesione przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez
Pełnomocnika.
11.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa ta powinna zawierać w
swojej treści:
a) określenie celu gospodarczego,
b) oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
c) podział zadań pomiędzy poszczególnych wykonawców,
d) solidarną odpowiedzialność wykonawców za realizację zamówienia,
e) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 9. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Wykonawca powinien posiadać:
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a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzony przez właściwy organ, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia;
b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymagany zgodnie z art. 37 pkt. 3
ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
c) 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 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
d) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
e) zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach, w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we
własnym zakresie.
9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji usług porównywalnych
z przedmiotem zamówienia w zakresie umów realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymaga się, aby
Wykonawca wykazał się minimum dwoma usługami, polegającymi na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych o łącznej wartości 250.000 zł, w tym jednej usługi o wartości co najmniej 150.000 zł.
9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprzętem niezbędnym do wykonywania
przedmiotu umowy, w tym:
a) przynajmniej dwoma pojazdami bez funkcji kompaktującej, (w tym jeden z dźwigiem typu HDS o udźwigu co
najmniej 3200 kg) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg;
b) przynajmniej trzema pojazdami bezpylnymi (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 26000
kg, w tym przynajmniej 1 pojazdem o maksymalnym rozstawie osi pomiędzy osią przednią i osią ostatnią nie
przekraczającą 5m (przystosowanym do poruszania się po wąskich i krętych ulicach), w tym co najmniej 1
pojazd spełniający wymagania Dyrektywy 98/69/EC - norma Euro 4.
c) min. jedną koparko-ładowarką.
d)pojemnikami do zbierania odpadów o przeznaczeniu określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do nin. SIWZ, w ilości:
-pojemniki na chemikalia o dwu płaszczowej konstrukcji zbiornika zapewniające wytrzymałość
na uderzenia mechaniczne, stanowiąc zarazem dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem
magazynowanych substancji - 5 szt.
- pojemniki z tworzywa sztucznego, metalowe , kolor żółty o poj. od 1100 l do 2500 l;
lub pojemniki metalowe siatkowe o poj. 2500 l – 120 szt.
- pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o poj. od 1100 l do 2500 l , kolor zielony – 50 szt.
- kontenery elastyczne (Worki typu „big bag” wielokrotnego użytku ), SF 6:1; ciężar załadunkowy
(SWL): a) 500 kg - 40 szt.
b) 1000kg - 40 szt.
z zastrzeżeniem pkt. 9.1.4 b (warunek alternatywny)
9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
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b) w przypadku braku dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów w ilości i przeznaczeniu określonym w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie co najmniej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
(warunek alternatywny do warunku z pkt. 9.1.3.d) ).
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
9.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych z ofertą dokumentów i oświadczeń.
9.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
10.1.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów:
10.1.1Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
pkt 1) - 4) Ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
10.1.2.poświadczenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
10.1.3.poświadczenie wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w
art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
10.1.4.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 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
10.1.5.zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
10.1.6.zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach, w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we
własnym zakresie.
10.1.7.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji).
Wartości usług podane w walucie innej niż PLN, powinny być przeliczone na PLN według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu wykonania dostawy lub usługi. Średnie kursy
walut dostępne są pod adresem: http://www.nbp.pl.
10.1.8.Wykaz posiadanego sprzętu (pojazdów) oraz pojemników dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji). Wykaz nie musi wymieniać pojemników, jeżeli
wykonawca potwierdzi spełnienie warunku w tym zakresie poprzez posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 300.000zł ( słownie : trzysta tysięcy złotych).
10.1.9.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

http://www.nbp.pl
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10.1.10Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 300.000zł.( słownie :trzysta tysięcy złotych);
10.2.W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10.2.1. w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - Wykonawca oprócz
zobowiązania, o którym mowa w pkt. 10.2, zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
10.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, należy załączyć następujące dokumenty:
10.3.1Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik 6 do niniejszej specyfikacji.
10.3.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
10.3.3.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt.
10-11 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego wg miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
10.3.4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.3.5.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wówczas:
10.4.1.Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a)w pkt 10.3.2, 10.3.4, 10.3.5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
(i)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
(ii)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
(iii)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b)w pkt 10.3.3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp.
10.4.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.4.1a)(i) i 10.4.1a)(iii) oraz pkt 10.4.1b), winny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt 10.4.1a)(ii) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.4.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 10.4.2 stosuje się odpowiednio.
10.5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
zgodnie z Załącznikiem nr 9.
10.6.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2. niniejszej specyfikacji
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 10.3 niniejszej
specyfikacji lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 10.4 SIWZ dotyczących tych
podmiotów.
10.7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
10.8.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) ustawy,
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kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu.
10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
a) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
b) w przypadku braku dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów w ilości i przeznaczeniu określonym w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie co najmniej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
(warunek alternatywny do warunku z pkt. 9.1.3.d) ).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu
umowy, w tym:
a)przynajmniej dwoma pojazdami bez funkcji kompaktującej, (w tym jeden z dźwigiem typu HDS o udźwigu co
najmniej 3200 kg) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg;
b)przynajmniej trzema pojazdami bezpylnymi (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 26000
kg, w tym przynajmniej 1 pojazdem o maksymalnym rozstawie osi pomiędzy osią przednią i osią ostatnią nie
przekraczającą 5m (przystosowanym do poruszania się po wąskich i krętych ulicach), w tym co najmniej 1
pojazd spełniający wymagania Dyrektywy 98/69/EC - norma Euro 4.
c) min. jedną koparko-ładowarką.
d)pojemnikami do zbierania odpadów o przeznaczeniu określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, w ilości:
-pojemniki na chemikalia o dwu płaszczowej konstrukcji zbiornika zapewniające wytrzymałość na uderzenia
mechaniczne, stanowiąc zarazem dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanych substancji - 5
szt.
- pojemniki z tworzywa sztucznego, metalowe , kolor żółty o poj. od 1100 l do 2500 l;
lub pojemniki metalowe siatkowe o poj. 2500 l – 120 szt.
- pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o poj. od 1100 l do 2500 l , kolor zielony – 50 szt.
- kontenery elastyczne (Worki typu „big bag” wielokrotnego użytku ), SF 6:1; ciężar załadunkowy (SWL):
a)500 kg - 40 szt.
b)1000kg - 40 szt.
z zastrzeżeniem pkt. 9.1.4 b (warunek alternatywny)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GMK.7031.2.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.6.2013 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.6.2013 - 12:30
Miejscowość:
Urząd Miasta Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, Parter, pok. nr 1
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej
ręki (zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
34.Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia
34.1.Zgodnie z art. 139 oraz art. 140 Ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
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a)zostanie zawarta w formie pisemnej
b)mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej;
c)jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
d)zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie;
e)jest zawarta na okres wskazany w umowie;
f)podlega unieważnieniu:
(i)jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 144 lub art. 146 Ustawy Pzp;
(ii) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej specyfikacji.
34.2.Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
34.3.Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca
zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń Wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstawę realizacji zamówienia odstępując tym samym od
jakichkolwiek własnych warunków umowy.
34.4.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
34.5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w pkt 34.4 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
34.6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:
a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione,
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych
od Wykonawcy,
c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy.
e) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego wpływającej na zasady lub sposób lub zakres
odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania, określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
34.7. Strony dopuszczają też możliwość zmiany umowy w zakresie terminu płatności, terminu usuwania wad w
okresie gwarancji, zasad odbioru materiałów i innych nieistotnych zmian.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A (adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej
36.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. 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.
36.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
zobowiązany jest na podstawie Ustawy Pzp.
36.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
36.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu, przesyłając
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, że Zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed terminem do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem tego
terminu.
36.5. Terminy wniesienia odwołania:
36.5.1.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. 27 ust. 2 Ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
36.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
36.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.5.1 i 36.5.2 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.
36.5.4.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.
36.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
Ustawy Pzp.
36.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
36.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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.
36.9. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g Ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Urząd Zamówień Publicznych-Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A (adgar Plaza)
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.5.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

