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Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Gmina Krapkowice 

ul. 3 Maja 17 

Osoba do kontaktów: Irena Wójcik 

47-303 Krapkowice 

POLSKA 

Tel.: +48 774466862 

E-mail: i.wojcik@krapkowice.pl 

Faks: +48 774466888 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.krapkowice.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 

adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Organ władzy regionalnej lub lokalnej 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Ogólne usługi publiczne 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306549-2014:TEXT:PL:HTML#id8975520-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306549-2014:TEXT:PL:HTML#id8975521-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306549-2014:TEXT:PL:HTML#id8975522-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306549-2014:TEXT:PL:HTML#id8975526-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306549-2014:TEXT:PL:HTML#id8975527-VI.
mailto:i.wojcik@krapkowice.pl?subject=TED
http://www.krapkowice.pl/


Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Krapkowice. 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 

dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; 

usługi sanitarne i podobne 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług: Gmina Krapkowice. 

Kod NUTS PL522 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 

niesegregowanych /zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 

11 sołectw wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady 

komunalne i utrzymywaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do zorganizowania jednej akcyjnych zbiórki mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz odpadów niebezpiecznych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług określonych uchwałą Rady 

Miejskiej w Krapkowicach Nr XXVIII/452/2014 (załącznik nr 15 do SIWZ) podjętą na 

podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, obejmujących odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych powstałych na skutek prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, 

przeprowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Krapkowice. 

Kody odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia: 

1. Odpady komunalne zmieszane : 

— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Odpady selektywnie zebrane: 

— Odpady selektywnie zebrane, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 

XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 roku 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 gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – załącznik nr 14 do SIWZ. 

Zapotrzebowanie na pojemniki w okresie obowiązywania umowy wynosi: 



120 l – 5566 szt. 

240 l – 636 szt. 

660 l – 296 szt. 

1100 l – 221 szt. 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

90500000 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

II.1.8)Części 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 

niesegregowanych /zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 

11 sołectw wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady 

komunalne i utrzymywaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do zorganizowania jednej akcyjnych zbiórki mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz odpadów niebezpiecznych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług określonych uchwałą Rady 

Miejskiej w Krapkowicach Nr XXVIII/452/2014 (załącznik nr 15 do SIWZ) podjętą na 

podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, obejmujących odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych powstałych na skutek prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, 

przeprowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Krapkowice. 

Kody odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia : 

1. Odpady komunalne zmieszane: 

— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Odpady selektywnie zebrane: 

— Odpady selektywnie zebrane, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 

XXIX/466/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2014 roku 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 gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – załącznik nr 14 do SIWZ. 

Zapotrzebowanie na pojemniki w okresie obowiązywania umowy wynosi: 

120 l – 5566 szt. 

240 l – 636 szt. 

660 l – 296 szt. 

1100 l – 221 szt. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 673 181 PLN 

II.2.2)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 



II.2.3)Informacje o wznowieniach 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN. 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

— pieniądzu, 

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

— gwarancjach bankowych, 

— gwarancjach ubezpieczeniowych, 

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 

8884 0004 2001 0000 7777 0002. 

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na 

składanie ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w 

Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, 

by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z 

postępowania. 

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących: 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie: 
Konsorcjum. 

III.1.4)Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2)Warunki udziału 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy – Pzp, na załączniku nr 6 do SIWZ, 

1.2 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; 

1.3 aktualne zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z 



art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21); 

1.4 zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.) lub zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach; 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca winien posiadać 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. PLN lub 

polegać na zasobach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie – wg załącznika nr 8 do SIWZ. 

6 wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 

posiadanej bazie magazynowo-transportowej oraz informacją 

o podstawie dysponowania nim – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

przynajmniej jednej usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o 

wartości brutto nie mniejszej niż 2 mln. PLN brutto lub dwie usługi o wartości łącznej nie 

mniejszej niż 2 mln. PLN brutto 

1.3.1 Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1.3.1.1 min. 3 pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice; 

1.3.1.2 min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych; 

1.3.1.3 min. 2 pojazdami ciężarowymi bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie 

zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka); 

1.3.1.4 min. 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych; 

1.3.1.5 min. 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z 

odpadami komunalnymi, spełniającymi wymagania normy emisji spalin EURO 3; 

1.3.1.6 min. 1 pojazdem typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowanym do mycia i 

dezynfekcji pojemników bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, 

pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem 



środka dezynfekującego; 

1.3.1.7 bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r., poz. 

122); 

1.3.2 Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w czujniki zapisujące 

dane o miejscach wyładunku odpadów komunalnych, umożliwiający ich weryfikację. 

Wszystkie pojazdy do odbioru powinny być wyposażone w system informatyczny i 

urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych (system odczytu kodu paskowego 

lub inny podobny) w celu określenia ilości/sztuk, rodzaju i źródła pochodzenia/identyfikacja 

właściciela nieruchomości zamieszkałej/ odpadów komunalnych, za wyjątkiem pojazdów, o 

których mowa w pkt. 1.3.1.4, 1.3.1.5 oraz 1.3.1.6. 

Wszystkie pojazdy powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.122). 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 

odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta 

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

lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Najniższa cena 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3)Informacje administracyjne 

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

PiRG.271.1.14.2014 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

nie 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 

opisowego 
Dokumenty odpłatne: nie 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

16.10.2014 - 10:00 



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

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

udziału w postępowaniu 
polski. 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Data: 16.10.2014 - 10:15 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak 

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Corocznie lub raz na 2–3 lata. 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

VI.3)Informacje dodatkowe 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 

50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

E-mail: odowlania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587840 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

VI.4.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej 

przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
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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 za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w dziale V niniejszej SIWZ. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub e-

mailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. 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. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 art. 182 ustawy PZP 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. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Zamawiający 

przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

9. 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 Izby 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. 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes 

Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 



02-627 Warszawa 

POLSKA 

E-mail: odowlania@uzp.gov.pl 

Tel.: +48 224587840 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

5.9.2014 
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