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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263789-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi rolnicze
2017/S 129-263789

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Łódź
94-303
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykaszanie siedlisk łąkowych na terenach cennych przyrodniczo w obszarach lasów komunalnych.
Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.24.2017

II.1.2) Główny kod CPV
77100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@zzm.lodz.pl
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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[Powołana w treści niniejszego ogłoszenia numeracja jest tożsama z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie usług polegające na mechanicznym oraz ręcznym wykoszeniu roślinności
zielnej z obszaru siedlisk łąkowych.

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:
Skotniki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skotniki.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1.1.1 w obszarze „Bzura/Boruty” zakres prac obejmuje wykoszenie roślinności zielnej na pow. 3,06 ha.
Na części o pow. 2,89 ha wymaga się wykoszenia mechanicznego np. ciągnikiem z kosiarką bijakową lub
równorzędnym zestawem z rozdrobnieniem wykoszonej roślinności i pozostawieniem jej rozrzuconej na gruncie
w obszarze koszenia. Na pozostałej części o pow. 0,17 ha (w miejscach trudno dostępnych) wymaga się
wykoszenia ręcznego przy użyciu wykaszarki spalinowej lub kosy z pozostawieniem wykoszonej roślinności
rozrzuconej na gruncie.
3.1.1.2 w obszarze „Góra na Rogach” zakres prac obejmuje wykoszenie roślinności zielnej na pow. 4,85 ha.
Na części o pow. 4,46 ha wymaga się wykoszenia mechanicznego np. ciągnikiem z kosiarką bijakową lub
równorzędnym zestawem z rozdrobnieniem wykoszonej roślinności i pozostawieniem jej rozrzuconej na gruncie
w obszarze koszenia. Na pozostałej części o pow. 0,39 ha (w miejscach trudno dostępnych) wymaga się
wykoszenia ręcznego przy użyciu wykaszarki spalinowej lub kosy z pozostawieniem wykoszonej roślinności
rozrzuconej na gruncie.
3.1.1.3 w obszarze użytku ekologicznego „Łąki na Modrzewiu” zakres prac obejmuje 1 krotne wykoszenie
ręczne na pow. 1,43 ha. Nie dopuszcza się koszenia mechanicznego ze względu na podmokły charakter terenu.
Wymaga się wykoszenia ręcznego przy użyciu wykaszarki spalinowej lub kosy. Po wykonaniu koszenia materiał
roślinny należy zgrabić i uprzątnąć. Uprzątnięcie roślinności może nastąpić po uprzednim jej wysuszeniu w
obszarach koszenia. Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania wykoszonej i uprzątniętej roślinności
pozostawiając ją do dalszego zagospodarowania/utylizacji przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2017
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Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
II kwartał 2018.

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
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy z tym że, w części 1 – nie wcześniej niż od 31.8.2017 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łagiewniki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łagiewniki.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1.2.1 w obszarze „Łąka Opadówka” zakres prac obejmuje 1 krotne wykoszenie na pow. 0,40 ha, przy czym:
3.1.2.2 na części powierzchni tj. 0,08 ha wymaga się wykoszenia mechanicznego np. ciągnikiem z kosiarką
rotacyjną lub równorzędnym zestawem, ze zgrabieniem, uprzątnięciem i złożeniem wykoszonej roślinności na
obrzeżach obszarów koszenia;
3.1.2.3 na części powierzchni 0,32 ha obejmującej miejsca podmokłe wymaga się wykoszenia ręcznego
przy użyciu wykaszarki spalinowej lub kosy. Nie dopuszcza się w wykoszenia mechanicznego ze względu na
podmokły grunt. Po wykonaniu koszenia materiał roślinny należy zgrabić, uprzątnąć i złożyć na obrzeżach
obszarów koszenia.
3.1.2.4 w obszarze użytku ekologicznego „Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki” zakres prac obejmuje 1 krotne
wykoszenie na pow. 5,85 ha, przy czym:
3.1.2.5 na części powierzchni tj. 1,97 ha wymaga się wykoszenia mechanicznego np. ciągnikiem z kosiarką
rotacyjną lub równorzędnym zestawem, ze zgrabieniem, uprzątnięciem i złożeniem wykoszonej roślinności na
obrzeżach obszarów koszenia;
3.1.2.6 na części powierzchni 3,88 ha obejmującej miejsca podmokłe wymaga się wykoszenia ręcznego
przy użyciu wykaszarki spalinowej lub kosy. Nie dopuszcza się w wykoszenia mechanicznego ze względu na
podmokły grunt. Po wykonaniu koszenia materiał roślinny należy zgrabić, uprzątnąć i złożyć na obrzeżach
obszarów koszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
II kwartał 2018.

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
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy z tym że, w części 2 – nie wcześniej niż od 15.8.2017 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lublinek-Ruda
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublinek-Ruda.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1.3.1 Zakres prac obejmuje 2 krotne wykoszenie roślinności zielnej w obszarach łąk Lublinek o powierzchni
ogólnej 54,89 ha, z czego powierzchnia do wykoszenia 36,11 ha.
3.1.3.2 Na części obszaru o powierzchni 33,89 ha wymaga się wykoszenia mechanicznego np. ciągnikiem z
kosiarką rotacyjną lub równorzędnym zestawem z uprzątnięciem wykoszonej roślinności z obszaru koszenia.
3.1.3.3 Na powierzchni 2,23 ha (w miejscach trudno dostępnych) wymaga się wykoszenia ręcznego przy użyciu
wykaszarki spalinowej lub kosy i uprzątnięcia wykoszonej roślinności z obszaru koszenia.
3.1.3.4 Uprzątnięcie roślinności może nastąpić po uprzednim jej wysuszeniu w obszarach koszenia.
3.1.3.5 Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania wykoszonej i uprzątniętej roślinności pozostawiając ją
do dalszego zagospodarowania/utylizacji przez Wykonawcę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2017
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
II kwartał 2018.

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
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy z tym że, w części 3 – nie wcześniej niż od 31.8.2017 r.

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność techniczną i zawodową w tym:
5.3.1.1 Część 1 – Wykonał w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi mechanicznego i ręcznego wykoszenia roślinności zielnej na terenach
cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych w granicach istniejących obszarowych form ochrony przyrody objętych
ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody o powierzchni co najmniej: 7,00 ha każda
usługa.
5.3.1.2 Część 2 – Wykonał w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi mechanicznego i ręcznego wykoszenia roślinności zielnej na terenach
cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych w granicach istniejących obszarowych form ochrony przyrody objętych
ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody o powierzchni co najmniej: 6,00 ha każda
usługa;
5.3.1.3 Część 3 – Wykonał w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie co najmniej 2 usługi mechanicznego i ręcznego wykoszenia roślinności zielnej na terenach cennych
przyrodniczo siedlisk łąkowych położonych poza obszarami zurbanizowanymi o powierzchni co najmniej: 35,00
ha każda usługa.
Uwaga:
a) W przypadku wykazania usług nadal wykonywanych należy podać powierzchnię wykoszoną w ramach usług
zrealizowanych do dnia składania ofert.
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b) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca musi wykazać
doświadczenie odpowiednio dla każdej części, np. składając ofertę na 1 i 3 część należy wykazać co najmniej 2
usługi obejmujące wykoszenie roślinności na powierzchni objętej ochroną w trybie ustawy o ochronie przyrody
nie mniejszej niż 7,00 ha każda oraz co najmniej 2 obejmujące wykoszenie roślinności na powierzchni nie
mniejszej niż 35,00 ha każda.
c) Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
d) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić daną usługę w zakresie spełniania warunku
(Przykład: Działania rolno-środowiskowe w tym usługi mechanicznego i ręcznego wykoszenia roślinności zielnej
na terenach cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych w granicach istniejących obszarowych form ochrony
przyrody objętych ochroną o powierzchni: 7,00 ha).
5.3.1.4 -dysponował co najmniej
5.3.1.4.1 Część 1:
5.3.1.4.1.1 – 1 ciągnik z kosiarką bijakową lub równorzędny zestaw umożliwiający skoszenie roślinności, jej
rozdrobnienie i pozostawienie rozrzuconej na gruncie;
5.3.1.4.1.2 – 2 wykaszarki spalinowe lub kosy;
5.3.1.4.2 Część 2:
5.3.1.4.2.1 – 1 ciągnik z kosiarką rotacyjną lub listwową lub równorzędny zestaw umożliwiający skoszenie
roślinności i jej zbiór;
5.3.1.4.2.2 – 2 wykaszarki spalinowe lub kosy;
5.3.1.4.3 Część 3:
5.3.1.4.3.1 – 1 ciągnik z kosiarką rotacyjną lub listwową lub równorzędny zestaw umożliwiający skoszenie
roślinności i jej zbiór;
5.3.1.4.3.2 – 2 wykaszarki spalinowe lub kosy;
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca będzie musiał wykazać
dysponowania wymaganą ilością ww. urządzeń narzędzi dla poszczególnych części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Stosownie do wymogów określonych w Załączniku nr 5, Część C ust. 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 41 pkt 7 i 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, iż o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24
ust1 ww. ustawy oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu na potwierdzenie czego zobowiązani są
złożyć:
8.2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia(JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 2 do SIWZ (plik w formacie XML);
8.3 Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona
dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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8.4 Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest
zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i brak podstaw wykluczenia: 8.4.1 wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane należycie. Przyczym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wzór wykazu przekaże Wykonawcy
wraz z wezwaniem do jego złożenia;
8.4.2 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
8.4.3 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy (jeżeli Wykonawca
przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innego
podmiotu)składającego ofertę.
8.4.4 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8.4.5 oświadczenie 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;
8.4.6 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
8.4.7 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

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:
Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

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)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 16/08/2017
Czas lokalny: 08:45

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź,
ul. Konstantynowska 8/10 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I-II kwartał 2018.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje:
22.1.1 zawarcia umowy ramowej,
22.1.2 składania ofert wariantowych,
22.1.3 rozliczania w walutach obcych,
22.1.4 aukcji elektronicznej,
22.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
22.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
22.1.7 udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
21.2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
21.2.2 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 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
21.2.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
21.2.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.2 i 18.3 SIWZ 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.
21.2.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.2.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu
21.2.7 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,
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.
21.2.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

