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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435186-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Suszec: Usługi związane z odpadami
2017/S 209-435186

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Suszec
ul. Lipowa 1
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec; sekretariat I piętro
Osoba do kontaktów: Bernadeta Małys
43-267 Suszec
Polska
Tel.:  +48 324493069
E-mail: przetargi@suszec.pl 
Faks:  +48 324493051
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.suszec.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
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 od właścicieli nieruchomości z Terenu Gminy Suszec, na
których zamieszkują mieszkańcy – okres realizacji: od podpisania umowy do 31.1.2021 r.

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

mailto:przetargi@suszec.pl
http://www.suszec.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Suszec.
Kod NUTS PL22C

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 realizacja zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy – okres realizacji:
od podpisania umowy do 31.1.2021 r.; zakres przedmiotu zamówienia został określony w pkt 3 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000, 34928480

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:

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
Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 31.1.2021

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN
Zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 10 SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto),
zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 17 SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Warunki finansowe i płatnicze zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – zał. nr 6 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
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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: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z
odrębnych przepisów:
Opis warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie aktualnych zezwoleń zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
— posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Suszec,
— posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów, wydanego przez właściwy organ, zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach,
— posiadanie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została
najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów (nie załączać do oferty, złożyć na wezwanie
Zamawiającego):
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Suszec,
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach,
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-15, 21-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:
— 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;
— 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.;
— Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
— Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Dokumentów wymienionych w pkt 6.4.1 lit. a) – d) SIWZ zamawiający żąda:
— w przypadku oferty wspólnej, od każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną;
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— w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
— Dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.4.1 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
— Dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.4.1 lit. d) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1 i 7.1.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6.4.1 lit. a)
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
składania JEDZ przez wykonawcę i podmiot/y, na którego/ych zasoby wykonawca
się powołuje – zasady zostały opisane w dokumentacji przetargowej.
Każdy wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia do wykorzystania przez Wykonawców zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. (złożyć w oryginale we wskazanym powyżej terminie).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. Posiada doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego
wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonaniem:
— min. 1 usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – w tym odbiór i
zagospodarowanie odpadów segregowanych (zbiórka selektywna), realizowanej w ramach jednego zamówienia
od minimum 10.000 mieszkańców i w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy;
Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy, ilościowy i
wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 3 w kol. 2, aby
zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
2. Dysponuje n/w potencjałem technicznym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje:
— co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych z pojemników typu 120 l, 240 l, 1100 l,
— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych w systemie workowym oraz do obioru odpadów wielkogabarytowych,
— co najmniej jednym pojazdem typu śmieciarka małogabarytowa do 7,5 Mg, do odbioru odpadów z miejsc o
utrudnionym dostępie,
— co najmniej jednym pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym (nośnik) do odbioru kontenerów z
odpadami;
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została
najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów (nie załączać do oferty, złożyć na wezwanie
Zamawiającego):
— wykaz wykonanych usług, 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 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 inny 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 powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzonego wg
załącznika nr 3;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego
dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, nie dopuszcza
się łącznego spełniania w/w warunku przez wykonawców – co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać w/w warunek samodzielnie.
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— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na lub zgodnie z zał. nr 4
do SIWZ,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego
dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie);
Zgodnie z art. 22 a ust.1 oraz ust.2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji 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. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument,w szczególności pisemne
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Kryterium środowiskowe – emisja spalin. Waga 30
3. Kryterium społeczne – uwzględnianie potrzeb mieszkańców. Waga 10

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:
ZPU.271.1.18.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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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
7.12.2017 - 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: 7.12.2017 - 10:30
Miejscowość:
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sala posiedzeń (I piętro).
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: Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2020 r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówień
polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym. Wartość powtórzonych
usług może wynieść maksymalnie 800 000 PLN netto.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w pkt. 18 SIWZ.
W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24aa ustawy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w
postaci elektronicznej.
Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą cenową – Formularz oferty złożyć:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, dalej zwany JEDZ, wg wymagań określonych w pkt. 6 SIWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2) Dowód wniesienia wadium.
3) Odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
4) Zobowiązania podmiotów trzecich – jeżeli dotyczy.
5) Tłumaczenia dokumentów – jeżeli dotyczy.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacje dotyczące środków ochrony prawnej
zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające
zasady wnoszenia odwołań oraz skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej kończące
postępowanie odwoławcze.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2017
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