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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112092-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opatówek: Usługi związane z odpadami
2017/S 060-112092

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Opatówek
Opatówek
62-860
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Matusiak
Tel.:  +48 627618453
E-mail: przetargi@opatowek.pl 
Faks:  +48 627618017
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.opatowek.pl/www.bip.opatowek.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.opatowek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Opatówek, i z terenów niezamieszkałych aministrowanhch przez Gminę Opatówek.
Numer referencyjny: Zp.In.271.4.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@opatowek.pl
http://www.opatowek.pl/www.bip.opatowek.pl
www.bip.opatowek.pl
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I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Opatówek.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Opatówek,
— udostępnienie pojemników/kontenerów na odpady zmieszane, pojemników na popiół/żużel z palenisk
domowych oraz worków na odpady selektywnie zebrane.
II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz
odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych
przez gminę Opatówek.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych (stałych odpadów
miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów
niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,wymagania związane z realizacją zostały zawarte w SIWZ.

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
90512000
90513100
90513200
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tereny administracyjne Gminy Opatówek.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:
I. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Opatówek oraz odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów
wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez
gminę Opatówek.
1. charakterystyka gminy została zawarta w załącznikach do SIWZ,
2. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne i
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne (zielone);
3) popiołu/żużla z palenisk domowych;
4) odpadów wielkogabarytowych;
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5) komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw
domowych;
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
właściwego organu administracji;
7) wywóz nieczystości z koszy ulicznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w SIWZ i integralnych
załącznikach do SIWZ.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się w następującym okresie:
1) w zakresie realizacji usługi w pkt. I – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1
lipca 2017 roku;
2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc czerwiec 2020 r. zostanie
wypłacone w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania za I półrocze 2020
r. o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy.

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: 01/07/2017
Koniec: 30/06/2020
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

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:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień
publicznych.
II. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o
działalności zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
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1. Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego przez Burmistrza Gminy
Opatówek w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych
przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa
w art. 233 i 244 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) lub zezwolenie na
zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. posiada aktualną umowę z umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
III. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania
spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu ( pkt 5 SIWZ) zostanie wezwany do
przedłożenia następujących dokumentów ( aktualnych na dzień złożenia ):
1. Koncesji, zezwolenia lub licencji.
IV. Ocena spełniania tych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia –
nie spełnia w oparciu o wyżej wymienione dokumenty.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. Wykażą na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, nie mniejszą niż 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wystawioną nie
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
II. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania wyżej wymienionego
warunku udziału w postępowaniu (pkt 5 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów
( aktualnych na dzień złożenia ):
1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu s składania ofert.
III. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia w oparciu o wyżej wymienione dokumenty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
IV. Podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp ( przesłanki wykluczenia obligatoryjne ).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących
przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.
5 pkt 8 ustawy Pzp:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art., 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp chyba, że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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V. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia ( pkt 4 SIWZ ) zostanie wezwany do złożenia następujących
dokumentów ( aktualnych na dzień złożenia ):
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w prawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie. Odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu.
2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w prawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania właściwego organu.
Uwaga ( dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia ):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa wyżej zobowiązany jest
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
VI. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, oraz w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie
przynależy do żadnej grupy kapitałowej, zamawiający zaleca złożenie niniejszego oświadczenia wraz z ofertą.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował
co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
500.000,00 zł. ( brutto ).
2. Wykażą, że dysponują lub będą dysponować niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia w szczególności:
a)co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
służących do opróżniania pojemników o pojemności 120 l., 140 l., 240 l., 1100 l., oraz do opróżniania koszy
ulicznych,
b)co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
c)co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
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II. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania wyżej wymienionych
warunków udziału w postępowaniu
( pkt 5 SIWZ zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów ( aktualnych na dzień złożenia ):
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. – załącznik nr 3 do formularza oferty.
2. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do
formularza oferty;
III. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia – nie
spełnia w oparciu o dokumenty wymienione wyżej.

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. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i w jej załącznikach.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie
30.000,00zł.
Słownie: trzydzieści tysięcy złotych.
3.SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opatowek.pl

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: tak

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: 04/05/2017
Czas lokalny: 09:45

www.bip.opatowek.pl
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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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój nr 15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.

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:
I półrocze 2020 roku.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
postaci:
1. Formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( w skrócie JEDZ ) stanowiącego załącznik nr
1 d SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia ( w skrócie JEDZ ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia ( każdy z
Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania ) oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.
III. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie
złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania
tego podmiotu. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu
wykazania spełniania tych warunków.
V. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Umowa o podwykonawstwo
musi być zawarta w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy
stanowiące część zamówienia publicznego zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą
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a innym podmiotem ( podwykonawcą ). Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale
podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część ( zakres zamówienia ) wykonywać będzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podać firmę i adres podwykonawcy.
VI. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem –
wyłącznie na numer faksu +48 62 7618017. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
VII. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej
formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
VIII. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów – Zamawiający uzna je za
skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez
niego wyznaczonym w formie określonej SIWZ, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności).
IX. Katalog przewidywanych istotnych zmian postanowień umowy zawarty został w wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ.
X. Pisemną ofertę w języku polskim należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w miejscu
wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Opatówek pokój nr 13. .
XI. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one
przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności fak tyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w
ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formy oświadczeń lub
dokumentów, w jakiej należy je złożyć i zasad ich przekazywania zawiera SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2017


