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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279347-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Świecie: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2020/S 115-279347

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Świecie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5591003606
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 124
Miejscowość: Świecie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu 
Tel.:  +48 523332353
Faks:  +48 523332351
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swiecie.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.swiecie.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl

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:
Oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie 
przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia
Numer referencyjny: OR-ROŚiGK.271.11.2020.

II.1.2) Główny kod CPV
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90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy 
ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I zadania, oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych na 
terenie Świecia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Świecie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I zadania, oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych na 
terenie Świecia – przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie oczyszczania jezdni na powierzchni 

ok. 318 600 m2, oczyszczanie chodników i parkingów na powierzchni ok. 52 000 m2, wywozu śmieci z ok. 
320 koszy ulicznych oraz 1 pojemnika o pojemności 1 100 l ustawionych na terenie Świecia oraz inne prace 
związane z utrzymaniem porządku i dekoracją miasta.

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
Okres w miesiącach: 48
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy sekcji II.2.5, Kryteria oceny ofert:
— najniższa cena – waga 60 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie – waga 15 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie 15 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie 5 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa 5 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II zadania, utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Świecie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II zadania, utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia – przedmiotem 
zamówienia jest stałe utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie 
miasta Świecie w łącznej ilości 37 szt., z czego 28 szt. wyposażonych w zatoki i chodniki, 9 szt. wyposażonych 
w chodniki, łączna ilość wiat przystankowych 28 szt. w zakresie utrzymania czystości zatok, chodników 
i wiat przystankowych, wywozu śmieci z koszy ulicznych ustawionych na przystankach, odśnieżaniu i 
zwalczaniu śliskości zimowej zatok i chodników oraz okresowe utrzymanie czystości przystanków komunikacji 
publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Świecie (w terenie pozamiejskim) wykonywanych na jednorazowe 
zlecenie i w zakresie określonym przez zamawiającego obejmujące oczyszczenie zatok, chodników i wiat 
przystankowych, zbierania i wywozu śmieci, odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej zatok i chodników, 
utrzymaniu zieleni w obrębie przystanku.

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
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Ciąg dalszy sekcji II.2.5 Kryteria oceny ofert:
— najniższa cena – waga 60 %, czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie – waga 
15 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie – waga 15 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa – waga 5 %,
— czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie – 5 %

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:
Część I zadania – posiadają ważną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii do prowadzenia działalności 
nadzorowanej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638)
Część II zadania – posiadają ważną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii do prowadzenia działalności 
nadzorowanej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638).
Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu:
a) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii do prowadzenia działalności nadzorowanej zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 638).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość:
— część I zadania – 500 000,00 PLN oraz wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w 
wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN,
— część II zadania – 200 000,00 PLN oraz wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum:
Część I zadania:
a) 1 usługi polegającej na stałym oczyszczaniu jezdni, chodników lub parkingów obejmujących usuwanie śmieci 
(w tym martwych zwierząt), błota, kurzu, liści, trawy i chwastów oraz wszelkich innych zanieczyszczeń (przez 
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okres min. 12 miesięcy wyłączając okres zimowy od listopada do marca) o powierzchni nie mniejszej niż 300 

000 m2 (co najmniej, w zakresie oczyszczania jezdni, każdego dnia roboczego);
b) 1 usługi polegającej na stałym (trwającym nie mniej niż 12 miesięcy) wywozie śmieci z co najmniej 200 szt. 
koszy ulicznych co najmniej każdego dnia roboczego wraz z ich myciem i dezynfekcją.
Wymaga się, by usługi zostały wykonane na rzecz jednego Zamawiającego.
Część II zadania:
— 1 usługi polegającej na stałym (trwającym nie mniej niż 12 miesięcy) utrzymaniu czystości chodników lub 
parkingów obejmujących usuwanie śmieci (w tym martwych zwierząt), błota kurzu, liści, trawy i chwastów 
oraz wszelkich innych zanieczyszczeń na powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2 (co najmniej, w zakresie 
oczyszczania chodnika lub parkingów, każdego dnia roboczego);
— 1 usługi polegającej na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej chodników i parkingów w okresie 
zimowym (trwającej nie mniej niż 2 sezony zimowe (od listopada do marca) przed terminem składania ofert) na 

powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2;
— 1 usługi polegającej na stałym (trwającym nie mniej niż 6 miesięcy) wywozie śmieci z co najmniej 20 szt. 
koszy ulicznych każdego dnia roboczego wraz z ich myciem i dezynfekcją
Wymaga się, by usługi zostały wykonane na rzecz jednego Zamawiającego.
Uwaga: Dopuszcza się wskazanie tego samego zadania w celu spełnienia warunku w więcej niż jednej 
części.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
Część I zadania
a) 2 osoby – operatorzy zamiatarek, posiadający minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na sprzęcie do 
mechanicznego oczyszczania dróg;
b) 1 osoba – kierowca z uprawnieniami do prowadzenia samochodów ciężarowych.
Część II zadania
— 1 osoba – kierowca z uprawnieniami do prowadzenia ciągników i samochodu dostawczego posiadający 
minimum 2–letnie doświadczenie w pracy na sprzęcie zimowego utrzymania dróg
Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu:
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do 
kierowania pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
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nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym, tj. co najmniej:
Część I zadania
— 1 zamiatarką uliczną mechaniczną samojezdną z funkcją mycia części przykrawężnikowej ulicy, wyposażoną 
w ssawę ręczną (odkurzacz);
— 1 zamiatarką uliczno-chodnikową samojezdną o rozstawie kół do 1,4 m i masie własnej do 2,5 Mg 
wyposażoną w ssawę ręczną (odkurzacz);
— 1 specjalistycznym samochodem do wywozu śmieci o możliwości załadunku pojemników o pojemności do 
1.100 l (włącznie), dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 Mg spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro 
5;
— 1 samochodem dostawczym spełniającym normę emisji spalin co najmniej Euro 5;
— 1 ciągnikiem z przyczepą;
Część II zadania
— ciągnikiem rolniczym o mocy min. 60 kM z napędem na obie osie 1 szt.;
— lekkim ciągnikiem o masie własnej do 2 Mg, mocy min. 50 kM z napędem na obie osie 1 szt.;
— zamiatarką chodnikową mechaniczną 1 szt.;
— samochodem dostawczym dostosowanym do transportu odpadów spełniający normę emisji spalin min. Euro 
5 1 szt.;
— pługami odśnieżnymi dostosowanymi do współpracy z posiadanymi ciągnikami 2 szt.;
— solarką przystosowaną do współpracy z posiadanym ciągnikiem 1 szt.;
— piaskarką dostosowaną do współpracy z posiadanym ciągnikiem 1 szt.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4A i 4B do SIWZ – projekty umów

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: 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: 22/07/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość” 
dostępnego po kliknięciu na link platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 22 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska 
Polskiego 124, 86-100 Świecie, POLSKA, sala nr 32.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wynosi 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla części I zadania.
Wadium wynosi 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy t złotych 00/100) dla części II zadania.
Wadium może być wnoszone 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. 2018, poz. 110).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 
Millennium S.A. 19 1160 2202 0000 0000 6089 7935 z dopiskiem:
— wadium – część I zadania – oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy 
ulicznych na terenie Świecia;
— wadium – część II zadania – utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia.
Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem 
wniesienia wadium jest data i czas uznania wymaganej kwoty na rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, dokument musi być opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia
Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a) być wystawione na Gminę Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, POLSKA;
b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do 
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 
zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp;
c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem 
ważności zobowiązania jest dzień składania ofert;
d) wskazywać, której części zamówienia dotyczy (w przypadku składania oferty na dwie części wadium na 
każdą z części musi być wniesione.
Szczegółowy zakres i warunki określone zostały w SIWZ wraz z załącznikami. Komunikacja między 
Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia 
platformazakupowa.pl, link do postępowania znajduje się na stronie zamawiającego www.bip.swiecie.eu
zakładka Zamówienia publiczne, przetarg Oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci 
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z koszy ulicznych na terenie Świecia wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków 
komunikacji publicznej na terenie Świecia.
Instrukcja korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców jest dostępna https://drive.google.com/file/
d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view . Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się 
przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego po kliknięciu na link platformy zakupowej.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem postępowania określonym przez Zamawiającego w SIWZ tj. OR-ROŚiGK.271.11.2020
W sytuacjach awaryjnych Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres kruczkowska@swiecie.eu  z zastrzeżeniem, że ofertę Wykonawca może złożyć 
wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Karolina Kruczkowska tel. +48 523332312, Daniel 
Kapłanek tel. +48 523332317.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp „środki ochrony prawnej” (art. 
179–198g ustawy Pzp) tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu Okręgowego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
— określenia warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
— odrzucenia oferty odwołującego,
— opisu przedmiotu zamówienia,
— wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
że 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 § 17.5 SIWZ.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 
Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 
5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w § 17.7 i 17.8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
1 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 wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie 
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowód, a także wniosek 
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

16/06/2020 S115
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11



Dz.U./S S115
16/06/2020
279347-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 11

Oficjalna nazwa: Urząd Zamowień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020
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