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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Zadanie nr 1: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy
K
Numer referencyjny: ZP.271.1.59.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na
zagospodarowaniuniesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych

mailto:zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
http://www.kolbuszowa.pl/
http://www.kolbuszowa.pl/
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od właścicielinieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych, objętych gminnym systemem
gospodarowaniaodpadami komunalnymi, z terenu gminy.
W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnychprzewidziana do zagosp. wyniesie 960 Mg.
Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia mniejszej ilości odpadów tj. 600 Mg, w zależności od
ilościodpadów odebranych od mieszkańców.
Odbiór odpadów odbywa się raz na dwa tygodnie z nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymiw mieście Kolbuszowa, raz na 4 tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych położonych na
terenie wiejskim.W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi odbywa się raz na 1
kwietnia do 30czerwca raz na tydzień.
Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość może ulec zmianie.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 652 742.22 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy
K
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90513300
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy
Kolbuszowa o okresie od 01.03.2020 do 30.04.2020”.
W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
przewidziana do zagospodarowania wyniesie 480 Mg.
Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia mniejszej ilości odpadów tj. 300 Mg, w zależności od ilości
odpadów odebranych od mieszkańców.
Odbiór odpadów odbywa się raz na dwa tygodnie z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
w mieście Kolbuszowa, raz na 4 tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych położonych na terenie wiejskim
oraz z nieruchomości wielolokalowych raz na 10 dni w marcu i raz na tydzień w kwietniu.
Zamawiający zastrzega sobie, że podana w SIWZ ilość odpadów może ulec zmianie
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i nie należy jej traktować jako wartość stałą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości
przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń szacunkowych w zależności od faktycznych potrzeb, bez
prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Wykonawca składający ofertę na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
z terenu Gminy Kolbuszowa musi posiadać instalacje wskazaną w uchwale wykonawczej do Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami (inaczej WPGO), w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO lub
znajdującą się na liście prowadzonej przez Marszałka województwa w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie
z art. 38b ust. 1 ustawy o odpadach) lub Ministra właściwego do spraw środowiska (zgodnie z art. 35b ust 4
ustawy o odpadach).
Dostawa odpadów do wybranej w niniejszym postepowaniu instalacji odbywać się będzie przy pomocy środków
zapewnionych przez Zamawiającego i na jego koszt. Wykaz tych pojazdów zostanie przekazany Wykonawcy i
będzie na bieżąco aktualizowany.
Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia.
Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone Karta Przekazania odpadów, której wzór został określony
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów, którą wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni łącznie z
fakturą VAT.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca, w formie
elektronicznej, a także łącznie z fakturą Vat w formie papierowej
lub elektronicznej, zestawienie transportów obejmujące: datę dostarczenia odpadów,
nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, dane dostawcy, rodzaj i kod odpadu oraz wagę odpadów.
Zamawiający zastrzega sobie, że na jego żądanie Wykonawca przekaże kopię kwitów wagowych,
potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
przyjętych do instalacji z terenu Gminy Kolbuszowa,
w formie elektronicznej każdorazowo do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Kopia kwitów wagowych
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony
Wykonawcy do stwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności kopii kwitów wagowych z wystawiony

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt - Gmina Kolbuszowa założyła w cyklu życia produktu: - Koszt
transportuodpadów do instalacji, - Koszt zagospodarowania, / Waga: 100

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie nr 2: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gm
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90510000
90513300
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy
Kolbuszowa o okresie od 01.05.2020 do 30.06.2020”.
W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
przewidziana do zagospodarowania wyniesie 480 Mg.
Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia mniejszej ilości odpadów tj. 300 Mg, w zależności od ilości
odpadów odebranych od mieszkańców.
Odbiór odpadów odbywa się raz na dwa tygodnie z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
w mieście Kolbuszowa, raz na 4 tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych położonych na terenie wiejskim
oraz raz na tydzień z nieruchomości wielolokalowych. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi odbywa się raz na 10 dni a w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca raz na tydzień.
Zamawiający zastrzega sobie, że podana w SIWZ ilość odpadów może ulec zmianie
i nie należy jej traktować jako wartość stałą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości
przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń szacunkowych w zależności od faktycznych potrzeb, bez
prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Wykonawca składający ofertę na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
z terenu Gminy Kolbuszowa musi posiadać instalacje wskazaną w uchwale wykonawczej do Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami (inaczej WPGO), w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO lub
znajdującą się na liście prowadzonej przez Marszałka województwa w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie
z art. 38b ust. 1 ustawy o odpadach) lub Ministra właściwego do spraw środowiska (zgodnie z art. 35b ust 4
ustawy o odpadach).
Dostawa odpadów do wybranej w niniejszym postepowaniu instalacji odbywać się będzie przy pomocy środków
zapewnionych przez Zamawiającego i na jego koszt. Wykaz tych pojazdów zostanie przekazany Wykonawcy i
będzie na bieżąco aktualizowany.
Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia.
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Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone Karta Przekazania odpadów, której wzór został określony
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów, którą wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni łącznie z
fakturą VAT.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca, w formie
elektronicznej, a także łącznie z fakturą Vat w formie papierowej
lub elektronicznej, zestawienie transportów obejmujące: datę dostarczenia odpadów,
nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, dane dostawcy, rodzaj i kod odpadu oraz wagę odpadów.
Zamawiający zastrzega sobie, że na jego żądanie Wykonawca przekaże kopię kwitów wagowych,
potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
przyjętych do instalacji z terenu Gminy Kolbuszowa, w formie elektronicznej każdorazowo do 5 dni roboczych
od dnia otrzymania wniosku. Kopia kwitów wagowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu
musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do stwierdzenia własnoręcznym
podpisem zgodności kopii kwitów wagowych z wystawionym oryginałem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt - Gmina Kolbuszowa założyła w cyklu życia produktu: - Koszt
transportuodpadów do instalacji, - Koszt zagospodarowania, / Waga: 100

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

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 251-622057

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Zadanie nr 1: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy
K

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622057-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostrów - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 818-15-89-011
Adres pocztowy: Ostrów 225
Miejscowość: Ostrów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-103
Państwo: Polska
E-mail: zuk@ostrow.gmina.pl 
Tel.:  +48 172235810
Faks:  +48 172235809
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 324 442.22 PLN / Najdroższa oferta: 324 442.22 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Zadanie nr 2: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady
komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gm

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

mailto:zuk@ostrow.gmina.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Ostrów - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 818-15-89-011
Adres pocztowy: Ostrów 225
Miejscowość: Ostrów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-103
Państwo: Polska
E-mail: zuk@ostrow.gmina.pl 
Tel.:  +48 172235810
Faks:  +48 172235809
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 328 320.00 PLN / Najdroższa oferta: 328 320.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zam. żąda od wyk.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofertalbo wn. o dop. do udziału w post.;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albown. o dop. do udziału w post., lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumieniez właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł. organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezp. Społ. lub Kasy
RolniczegoUbezp. Społ. albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminuskładania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potw., żeWykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp., jeżeli
odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier. braku podstaw wykl. na podstawie
art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubieganiasię
o zamówienia publiczne;

mailto:zuk@ostrow.gmina.pl
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7) oświadczenia wykon. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karęograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawi. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6ustawy;
8) oświadczenia wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu
obowiązkówwynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznymw zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
9) oświadczenia wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Dokumenty Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniej będzie obowiązany złożyć
wterminie wskazanym przez Zam., nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez
Zam.do Wyk. po otwarciu ofert. Dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zam.
Ośw.dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał .5 - rozdz. II SIWZ) w
terminie3 dni od zamieszczenia na str. Zamawiającego informacji.
Warunki udziału: dokument: wykaz dostaw zał. 1 - rozdz. II SIWZ, wykaz osób - zał. 2 - rozdz. II SIWZ -
składasię na wezwanie jw.
Instrukcja wypełniania JEDZ została zamieszczona na stronie internetowej UZP: https://www.uzp.gov.pl/
bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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. 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. Na
te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności: Określenia warunków udziału w postępowaniu; Wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia; Odrzucenia oferty odwołującego; Opisu przedmiotu zamówienia;
Wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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. 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 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku wniesienia odwołania
po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza
się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do
postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym,
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić
opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania,
określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie
wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2020
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