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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323870-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętochłowice: Usługi wywozu odpadów
2017/S 156-323870
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
ul. Katowicka 54
Świętochłowice
41-600
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Palusiński
Tel.: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Faks: +48 323491851
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swietochlowice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.swietochlowice.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 zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów
komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach admin.
Numer referencyjny: ZPU.271.29.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów
komunalnych ze wszystkich nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice,
na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część I – odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Część II – odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie
zamieszkują mieszkańcy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w
granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000
90513200
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świętochłowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I – odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do
specyfikacji.
Harmonogramy odbioru odpadów zawarte są w załączniku nr 3 do specyfikacji.
Wykaz pojemników na odpady zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin płatności / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin w jakim Wykonawca uzupełni pojemniki w przypadku konieczności
ich wymiany z uwagi na zniszczenie, spalenie, uszkodzenie, uzupełnienia w wyniku kradzieży oraz w przypadku
zgłoszenia po / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w części I zamówienia w wysokości 50 000 PLN ( słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych),

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie zamieszkują m
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90512000
90513200
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świętochłowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II – odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, na których nie
zamieszkują mieszkańcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do
specyfikacji.
Harmonogramy odbioru odpadów zawarte są w załączniku nr 3 do specyfikacji.
Wykaz pojemników na odpady zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin płatności / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin w jakim Wykonawca uzupełni pojemniki w przypadku konieczności
ich wymiany z uwagi na zniszczenie, spalenie, uszkodzenie, uzupełnienia w wyniku kradzieży oraz w przypadku
zgłoszenia po / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w części II zamówienia w wysokości 30 000 PLN
( słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
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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) w zakresie części I zamówienia:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), o następującym kodzie:
20 03 01,
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem
zamówienia zgodnie z treścią przepisu art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r. poz. 1987 z późn. zm ), o następującym kodzie: 20 03 01,
2) w zakresie części II zamówienia:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), o następujących kodach: 20 01 01, 20 01 02, 20
01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20
01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20
01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 02, 20
03 03, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17
03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17
08 02, 17 09 04, 16 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15
01 10, 15 01 11,
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem
zamówienia zgodnie z treścią przepisu art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r. poz. 1987 z późn. zm ), o następujących kodach: 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25,
20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32,, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36,
20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 02,
20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,
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17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04, 16 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10, 15 01 11
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka województwa zgodnie z treścią przepisu art.
234 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.),
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w par. 5
i 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie art.22 ust. 1b pkt 1 ustawy
Zamawiający żąda:
a) w zakresie części I zamówienia:
— aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z treścią przepisu art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), o następującym kodzie: 20
03 01,
Pozostałe dokumenty w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) w zakresie części I zamówienia:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów
komunalnych o wartości nie mniejszej niż 720 000 PLN brutto w okresie 12 miesięcy,
b) w zakresie części II zamówienia:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na odbierania wysegregowanych odpadów komunalnych, o wartości
nie mniejszej niż 360.000 zł brutto w okresie 12 miesięcy,
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
a) w zakresie części I zamówienia:
— co najmniej 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy wyżej
wymienionego pojazdu
— co najmniej 4 osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku pracy, którego
zakres obejmował czynności zawiązane z załadunkiem odpadów,
— co najmniej 1 osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu
i kierowaniu taborem samochodowym wykorzystywanym w działaniach związanych z odbieraniem odpadów
komunalnych
b) w zakresie części II zamówienia:
— co najmniej 3 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy wyżej
wymienionego pojazdu w tym:
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— co najmniej 1 osoba z zaświadczeniem ukończenia kursu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR);
— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego tj. urządzenia
dźwigowego HDS;
— co najmniej 4 osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku pracy, którego
zakres obejmował czynności zawiązane z załadunkiem odpadów,
— co najmniej 1 osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu
i kierowaniu taborem samochodowym wykorzystywanym w działaniach związanych z odbieraniem odpadów
komunalnych,
3) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia tj.:
a) w zakresie części I zamówienia:
— Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie miasta Świętochłowice
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Świętochłowice, na terenie do którego posiada tytuł
prawny zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— Wykonawca musi dysponować pojemnikami do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w ilości
nie mniejszej niż:
— 120 l – 100 sztuk
— 240 l – 60 sztuk
— 1100 l – 100 sztuk
— 3500 l – 5 sztuk
— 5000 l – 10 sztuk
— 7000 l – 15 sztuk
— Wykonawca musi dysponować pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości, w ilości co
najmniej:
— 2 pojazdy bezpylne, przystosowany do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, w
tym jeden pojazd bezpylny z podwoziem dwuosiowym do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w
pojemnikach umiejscowionych na terenie nieruchomości o utrudnionym dostępie dla większych pojazdów,
— 1 pojazd typu „śmieciarko-myjka” o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji
pojemników na odpady w miejscu ich odbioru,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
B) w zakresie części II zamówienia:
— Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie miasta Świętochłowice
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Świętochłowice, na terenie do którego posiada tytuł
prawny zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
— Wykonawca musi dysponować pojemnikami do pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w ilości nie
mniejszej niż:
— 120 l – 1000 sztuk
— 240 l – 500 sztuk
— 1100 l – 700 sztuk
— 5000 l – 12 sztuk
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— 7000 l – 15 sztuk
— siatkowe 3500 l – 2 sztuki
— Wykonawca musi dysponować pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami
ustawy z dnia 20.6.1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości, w ilości co
najmniej:
— 1 pojazd typu „śmieciarko-myjka” o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji
pojemników na odpady w miejscu ich odbioru,
— 1 pojazd bezpylny, przystosowany do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach,
— 1 pojazd typu bramowego/hakowego przystosowany do odbierania odpadów gromadzonych w dużych
kontenerach (o pojemności powyżej 3 m³),
— 1 pojazd z HDS do odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach siatkowych lub podobnych oraz
odpadów gruzowych gromadzonych w workach typu BIG BAG,
— 1 samochód ciężarowy (skrzyniowy) do zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w par. 2 ust. 4 pkt 2, 3 i 10 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 26/09/2017
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
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawcy oprócz JEDZ zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty oraz oświadczenia;
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 5),
2) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wraz z podaniem nazw ( firm) podwykonawców ( w treści formularza ofertowego),
3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23
ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się
na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych,
5) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia
nadania przelewu,
4. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie:
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących zasad odbierania odpadów
wpływających na sposób spełniania świadczenia, a także w przypadku zmian w prawie miejscowym
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy przysługują Wykonawcy, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 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. 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.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3. 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 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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. Odwołanie wobec czynności innych 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. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera
braków formalnych, uiszczono wpis.
4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający
lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może
zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia
protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa
Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na
podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej
sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.
5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w
takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.
6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 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 publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość
wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
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przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia
lub o zmianę orzeczen.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2017
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