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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385583-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi związane z odpadami
2019/S 156-385583
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jasińska-Gmerek
Tel.: +48 324392000
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl
Faks: +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rybnik.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Rybnika, z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.55.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta
Rybnika, z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu
miasta Rybnika.
Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta
Rybnika.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 700 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu miasta Rybnika
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Rybnik

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania – niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych),
pochodzących z terenu miasta Rybnika.
2. Informacje o przedmiocie zamówienia
2.1. Odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z terenu nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Systemem objęte są 20 394
nieruchomości, z czego zabudowa mieszkalna obejmuje 90 %.
2.2. Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach 2016, 2017, 2018 z nieruchomości położonych na terenie
miasta Rybnika.
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość odpadów [Mg]
2016 r. 2017 r. 2018 r.
1 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 39 959,68 36 524,26 34 997,04
2 20 01 01 Papier i tektura 179,02 0 0,04
3 20 02 03 Odpady nieulegające biodegradacji 778,00 642,78 513,40
4 20 01 02 Szkło 329,04 0 0
5 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 3 842,2 3 568,7 3 149,85
6 20 03 02 Odpady z targowisk 400,86 452,52 334,74
7 20 01 21 Lampy fluoroscencyjne 0 0,017 0,02
8 20 01 23 Odpady zawierające freony 0,3 1,889 2,88
9 20 01 35 Zużyte urządzenia elektr. i elektr. zaw. niebezpieczne 5,528 6,224 7,97
10 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,992 15,476 19,95
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11 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół/żużel) 450,18 4 761,72 6 449,58
12 16 01 03 Zużyte opony 19,56 6,2 7,46
13 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 541,795 755,065 1 461,05
14 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2 161,77 5 519,5 3 452,26
15 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 3 053,23 1 225,4 0
16 15 01 07 Opakowania ze szkła 1606,79 1 871,4 2 476,76
2.3. Prognozowana ilość odpadów komunalnych, przewidywana do zagospodarowania w okresie realizacji
umowy wynosi około 57 000 Mg, w tym:
2.3.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), w szacunkowej ilości na poziomie 36 000
Mg w rozliczeniu rocznym,
2.3.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), w szacunkowej
ilości na poziomie 8 500 Mg w rozliczeniu rocznym,
2.3.3. popiół kwalifikowany pod kodem (20 01 99), jako inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny, w szacunkowej ilości na poziomie 7 000 Mg w rozliczeniu rocznym. Odbiór popiołu został
wprowadzony na terenie Miasta Rybnika od 1.10.2018 r. Ilość popiołu przewidzianą do zagospodarowania
przyjęto na podstawie średniej ilości odebranych odpadów, w miesiącach od października 2018 r. do marca
2019 r.,
2.3.4. pozostałe odpady komunalne przedstawione w tabeli pkt 2.2,
2.3.5. odpady niebezpiecznie pochodzące z gospodarstw domowych w szacunkowych ilościach jak w tabeli
powyżej, zbierane w „Mobilnych punktach odbioru odpadów” i dostarczane będą na instalację dwa razy w roku.
Zamawiający informuje, że prognozę oparto na podstawie ilości odpadów odebranych w latach 2016–2018.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja instalacji do przetwarzania segregowanych odpadów komunalnych /
Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji:
Etap I: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.11.2019 r.
Etap II: od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 3 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Rybnika
Część nr: 2
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Rybnik

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania biodegradowalnych odpadów
komunalnych, pochodzących z terenu miasta Rybnika”.
2. Informacje o przedmiocie zamówienia
2.1. Odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z terenu nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Systemem objęte są 20 394
nieruchomości, z czego zabudowa mieszkalna obejmuje 90 %.
2.2. Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach 2016, 2017, 2018 z nieruchomości położonych na terenie
miasta Rybnika.
Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość odpadów [Mg]
2016 r. 2017 r. 2018 r.
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 7 027,619 5 860,57 6 648,03
2.3. Prognozowana ilość odpadów ulegających biodegradacji (zielone i kuchenne o kodzie 20 01 08),
wynosi 7 000 Mg w rozliczeniu rocznym. Ilość odpadów biodegradowalnych oszacowano na podstawie
odbieranych w latach 2016-2018 odpadów zielonych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.
Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (zielonych i kuchennych), które
odbierane będą ze wszystkich nieruchomości miasta. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości tych
odpadów. Zgodnie z przeprowadzonym przez Zakład Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach badaniem składu morfologicznego odpadów komunalnych dla miasta Rybnika, udział odpadów
biodegradowalnych w masie odpadów zmieszanych wynosi ok. 15 %.
2.4. Rzeczywiste ilości przekazanych odpadów mogą różnić się od podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i będą zależne od rzeczywistej ilości dostarczanych odpadów przez dostawcę.
2.5. Rzeczywiste ilości przekazanych odpadów mogą różnić się od podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i będą zależne od rzeczywistej ilości dostarczanych odpadów przez dostawcę.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości przekazanych do
zagospodarowania odpadów w stosunku do ilości prognozowanych.
2.7. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych ilości dostarczonych
odpadów.
2.8. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi wpływów z tytułu uzyskania
zysków ze sprzedaży surowców wtórnych.
2.9. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z zagospodarowaniem odpadów.
W kosztach należy uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów tzw. opłatę
marszałkowską – dla masy odpadów, których unieszkodliwianie przez składowanie będzie konieczne podczas
zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę, jak również koszty wynikające z ewentualnego
przetwarzania i zagospodarowania odpadów w instalacjach zastępczych, w przypadku awarii instalacji
Wykonawcy uniemożliwiającej przyjmowanie i/lub przetwarzanie odpadów komunalnych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Lokalizacja instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji:
Etap I: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.11.2019 r.
Etap II: od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 3 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 106-258998

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu miasta Rybnika
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
23/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Sego Sp. z o.o.
ul. Oskara Kolberga 65
Rybnik
44-251
Polska
Tel.: +48 324220351
E-mail: biuro@sego.com.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 090 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 121 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Rybnika
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Best-Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gwarków 1
Żory
44-240
Polska
Tel.: +48 324254650
E-mail: biuro@best-eko.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Sego Sp. z o.o.
ul. Oskara Kolberga 65
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Rybnik
44-251
Polska
Tel.: +48 324220351
E-mail: biuro@sego.com.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 610 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 890 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
2. Dotyczy sekcji IV.2.6) Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.
4. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Zadanie 1:
Kryterium I Cena - 60 %
Kryterium II Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła - 20 %
Kryterium III Lokalizacja instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 10 %
Kryterium IV Lokalizacja instalacji do przetwarzania segregowanych odpadów komunalnych - 10 %
Zadanie 2:
Kryterium I Cena - 60 %
Kryterium II Poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 20 %
Kryterium III Lokalizacja instalacji -20 %
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
— formularz oferty,
— formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
— pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy (spółki
cywilne/konsorcja) - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
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2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo
do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
— W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dokument złożony w formie oryginału (tj.
dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta).
6. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
— w odniesieniu do zadania I zamówienia - 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych),
— w odniesieniu do zadania II zamówienia – 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)
7. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 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. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. 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 przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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8. 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
(zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 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.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa
Izby.
15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu
w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
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