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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146896-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Radziejowice: Usługi związane z odpadami
2019/S 063-146896

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
Radziejowice
96-325
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10
Tel.:  +48 468577171
E-mail: urzad@radziejowice.pl 
Faks:  +48 468577120
Kod NUTS: PL926
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.radziejowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.radziejowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 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 zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których
znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych
Numer referencyjny: RGK.271.3.2019.DCh

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:urzad@radziejowice.pl
http://bip.radziejowice.pl
http://bip.radziejowice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów
komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, powstałych w nieruchomościach
na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na panujące warunki atmosferyczne,
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.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia(SIWZ) wraz z załącznikami.

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
90511000
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL926
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Radziejowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów
komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, powstałych w nieruchomościach
na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na panujące warunki atmosferyczne,
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 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwałą nr 4/19
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Uchwały Nr
XLIV/212/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 3.11.2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Radziejowice oraz Uchwały nr III/22/2018 z dnia 27.12.2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice, Uchwały nr
III/21/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27.12.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia
11.4.2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2. Charakterystyka gminy Radziejowice:
a) Szacunkowa liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z których odbierane będą odpady komunalne w Gminie
Radziejowice wynosi – 474.
b) Powierzchnia Gminy Radziejowice wynosi 7 301 ha.
W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości.
3. Ogólny zakres zamówienia:
Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi:
a) Z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 114 Mg w okresie 6 miesięcy
b) 97 % właścicieli nieruchomości deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów.
c) Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie 6 miesięcy:
Rodzaj (Mg)
Zmieszane odpady komunalne + popiół 72
Tworzywa sztuczne (np. plastiki, metal, opakowania wielomateriałowe) 25
Papier i tektura 1
Szkło i opakowania szklane 3
Odpady ulegające biodegradacji (tzw. odpady zielone) 7
Odpady gabarytowe i inne (np. wielkogabarytowe, opony, chemikalia, odpady budowlane, zużyty sprzęt RTV i
AGD) 6

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
Początek: 01/05/2019
Koniec: 31/10/2019
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
1) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
2) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3 000 PLN, słownie: trzy
tysiące złotych.
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3) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.

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) Wykonawca spełni warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualne:
a) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub odpowiedni w tym
zakresie wpis do rejestru, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
992 z późn. zm.),
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy
Radziejowice, w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Radziejowice, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
2) Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
powyżej:
a) zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedniego w tym zakresie wpisu do rejestru, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);
b) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy
Radziejowice, w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Radziejowice, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach:
Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 100
000,00 PLN (słownie: sto tysięcy).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
1) Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), której uzupełnieniu podlegały będą
jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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2) Zmiany umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określone są szczegółowo we wzorze
umowy, która stanowi integralną część SIWZ, tym samym zamawiający spełnia wymóg określenia w SIWZ
przyszłych zmian 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, zamawiający, działając zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy
Pzp, dokonuje skrócenia terminu składania ofert.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zamówienia, dla którego były ogłaszane uprzednio przetargi
nieograniczone. Postępowania te zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, przy
czym ostatnie w dniu 26.2.2019 r.
Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, etc.,
zamawiający, w dniu 28.2.2019 r. udzielił zamówienia z wolnej ręki.
Na niniejszy przedmiot zamówienia zamawiający nie udzielił zamówienia z wolnej ręki. Zdecydował o
przeprowadzeniu postępowania konkurencyjnego w procedurze otwartej. Jednakże usługa musi się rozpocząć
z dniem 1.5.2019 r., więc istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Nie było możliwości organizacyjno-
formalnych aby przeprowadzić przetarg nieograniczony powyżej tzw. progów unijnych, wg terminów
podstawowych.

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: 12/04/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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1) Osoby upoważnione: Kierownik Zamawiającego oraz Komisja Przetargowa
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4) O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2019 roku

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).
2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 3 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp.
3.2 Dokument, o którym mowa w pkt 3.1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3.2 powyżej stosuje się.
3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
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miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
3.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3
lit. a) powyżej, składa dokument, o którym mowa 3.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3.2 powyżej stosuje
się.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej opisane w Pzp:
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt. 1). i w pkt. 2).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 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 zamawiający

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


Dz.U./S S63
29/03/2019
146896-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

29/03/2019 S63
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 8

mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g Pzp.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegóły określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2019
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