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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463288-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rogów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 192-463288

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Rogów
Krajowy numer identyfikacyjny: IRG.271.6.2020
Adres pocztowy: przetargi@rogow.eu
Miejscowość: Rogów
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-063
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Gabrych-Walczak, Paulina Kowalczyk
E-mail: przetargi@rogow.eu 
Tel.:  +48 468748070
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rogow.eu/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.rogow.eu/
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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Rogów
Numer referencyjny: IRG.271.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa będzie polegać na:
1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie gminy Rogów;
2) wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez zamawiającego w komplet 5 szt. 
pojemników;
3) wyposażeniu w pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów:
a) przeterminowanych leków – 2 punkty,
b) zużytych baterii i akumulatorów – 3 punkty;
4) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów przemysłowych i sam., chemikaliów 
oraz odpadów bud. i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez utworzenie mobilnego PSZOK.

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
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rogów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na 
terenie gminy Rogów.
1. Zakres zamówienia obejmuje świadczenia usług polegających na:
1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie gminy Rogów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w sposób 
zapewniający osiągnięcie przez Gminę Rogów odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do 
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ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez zamawiającego w komplet 5 szt. 
pojemników na:
a) odpady zmieszane,
b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone (dla około 1/4 ogólnej liczby wszystkich nieruchomości),
c) odpady suche (tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe),
d) papier i tektura,
e) szkło;
3) wyposażeniu w pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów:
a) przeterminowanych leków - z dwóch punktów aptecznych,
b) zużytych baterii i akumulatorów – z Urzędu Gminy w Rogowie i trzech placówek oświatowych;
4) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów przemysłowych i samochodowych, 
chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez utworzenie 
mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów używanych do odbioru 
odpadów komunalnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma charakter ciągły i zamówienie sukcesywnie jest ponawiane na 
kolejne okresy.

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium 
przetargowego w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

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

02/10/2020 S192
https://ted.europa.eu/TED

3 / 9



Dz.U./S S192
02/10/2020
463288-2020-PL

4 / 9

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca posiada aktualne:
a) decyzję zezwalającą na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, które to zezwolenie udzielane 
jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797);
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów złożonych 
przez wykonawcę, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–
23 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadku wskazanym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4 SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1) Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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 - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
4) oświadczenie wykonawcy, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia go z postępowania 
wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ;
5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 12 B lit. a SIWZ – 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do 
SIWZ – składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z 
otwarcia złożonych ofert;
7) Jednolity europejski dokument zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał należycie minimum jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy 
polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych o wartości brutto nie mniejszej niż: 500 000 PLN, słownie: 
pięćset tysięcy złotych (dana realizacja).
Należy podać przedmiot oraz daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane przez okres minimum 12 miesięcy, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
zostały wykonane należycie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych 
przez wykonawcę, na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celi potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz wykonanych usług, 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 dostawy 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 
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 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:
1. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Zamawiający ustala kwotę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 7 % (słownie: 
siedem procent) ceny ofertowej brutto wybranej oferty.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w całości na dzień podpisania 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: 05/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, pok. 4.
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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2021 r.
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna dotycząca RODO.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(zwanego „RODO”), zamawiający udziela następujących informacji:
a) administrator danych osobowych jest Urząd Gminy Rogów reprezentowany przez wójta gminy Rogów z 
siedzibą w 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23;
b) w Urzędzie Gminy został powołany inspektor danych osobowych pan Wawrzyniak Paweł i ma pani/pan 
prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail (pawel.wawrzyniak@interia.com );
c) cel przetwarzania danych osobowych: dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji 
praw i obowiązków z niej wynikających jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa w tym w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości;
d) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt b RODO, art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
e) okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres realizacji obowiązków lub 
uprawnień wynikających z tej umowy w tym obowiązków wynikających z gwarancji, rękojmi oraz po jej 
zakończeniu wynikający z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych rachunkowych oraz przepisów o 
narodowym zasobie archiwalnym;
f) prawa:
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich 
prostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania jednakże z 
wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO w tym prawo to nie będzie przysługiwało w takim 
zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek 
określonych w art.20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż 
podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych 
osobowych jest ograniczone tylko do tych danych które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 
17 ust. 3 pkt c, d i e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, 
do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.
Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi 
prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat 
przysługujących praw zawarto w rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
g) prawo wniesienia skargi przysługuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 225310300, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/
Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) konsekwencje niepodania danych osobowych: w przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie 
możliwości zawarcia i realizacji umowy;
i) odbiorcy danych:
Dane osobowe są udost. upoważnionym pracow. i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, 
podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instancji – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający 
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sprawozdanie finansowe, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, organom 
publicznym – na ich żądanie.
j) przekaz. dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
k) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp;
2) środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu;
3) 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;
4) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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, 
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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;
9) odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) 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 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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 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.
10) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu;
11) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 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 wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2020
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