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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526881-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Usługi wywozu odpadów
2022/S 186-526881

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: GMINA BRZESKO
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 851661139
Adres pocztowy: ul. Bartosza Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Pajonk
E-mail: zam_pub@brzesko.pl 
Tel.:  +48 146865156
Adresy internetowe:
Główny adres: www.brzesko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko oraz ich transport do 

Instalacji Komunalnej

Numer referencyjny: ZP.271.2.24.2022.IP

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko i Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Przemysłowa 11 w Brzesku oraz 
przeterminowanych leków z aptek w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 2. W ramach zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do: 1) odbioru odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy z miasta Brzeska oraz 9 sołectw: Bucze, Jadowniki, Jasień, Mokrzyska, Okocim, Poręba 
Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice. Zabudowa w centralnych częściach miejscowości jest 
zwarta, natomiast na obrzeżach bardziej rozproszona. W miejscowościach Okocim, Jasień, Poręba Spytkowska 
i Jadowniki część południowa, zabudowa występuje w części górzystej z utrudnionym dojazdem szczególnie w 
okresie zimowym; 2) odbioru odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przemysłowa 11 w Brzesku; 3) odbioru przeterminowanych leków, odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, gromadzonych w pojemnikach w aptekach, zgodnie z załącznikiem do niniejszego OPZ; 4) 
transport odpadów komunalnych do Instalacji Odpadów Komunalnych Firma REMONDIS Kraków Sp.z.o.o. z 
siedzibą 30-740 Kraków ul. Półłanki 64; 5) wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w kolorystyce i opisie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 
6) wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 7) 
wyposażenie właścicieli /zarządców budynków wielkolokalowych w pojemniki do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w kolorystyce i opisie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 3. Przedmiot 
zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne; 2) Bioodpady; 3) Odpady papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury 4) Odpady metali; 5) 
Odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 6) Odpady 
szkła bezbarwnego i kolorowego, opakowania ze szkła; 7) Odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony 
(od samochodów osobowych, rowerów, motocykli itp. niepochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej); 
8) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 9) Przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 
10) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Brzesko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko i Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Przemysłowa 11 w Brzesku oraz 
przeterminowanych leków z aptek w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 2. W ramach zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do: 1) odbioru odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy z miasta Brzeska oraz 9 sołectw: Bucze, Jadowniki, Jasień, Mokrzyska, Okocim, Poręba 
Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice. Zabudowa w centralnych częściach miejscowości jest 
zwarta, natomiast na obrzeżach bardziej rozproszona. W miejscowościach Okocim, Jasień, Poręba Spytkowska 
i Jadowniki część południowa, zabudowa występuje w części górzystej z utrudnionym dojazdem szczególnie w 
okresie zimowym; 2) odbioru odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przemysłowa 11 w Brzesku; 3) odbioru przeterminowanych leków, odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, gromadzonych w pojemnikach w aptekach, zgodnie z załącznikiem do niniejszego OPZ; 4) 
transport odpadów komunalnych do Instalacji Odpadów Komunalnych Firma REMONDIS Kraków Sp.z.o.o. z 
siedzibą 30-740 Kraków ul. Półłanki 64; 5) wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w kolorystyce i opisie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 
6) wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 7) 
wyposażenie właścicieli /zarządców budynków wielkolokalowych w pojemniki do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w kolorystyce i opisie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 3. Przedmiot 
zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne; 2) Bioodpady; 3) Odpady papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury 4) Odpady metali; 5) 
Odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 6) Odpady 
szkła bezbarwnego i kolorowego, opakowania ze szkła; 7) Odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony 
(od samochodów osobowych, rowerów, motocykli itp. niepochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej); 
8) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; 9) Przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 
10) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany. SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji: 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 
9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.) b) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 779 ). Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Na 
potwierdzenie w/w warunków Zamawiajacy wymaga od wykonawcy przedstawienia:a) Wpis do rejestru 
działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Brzeska w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art.9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. b) Wpis do 
Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami zwanej BDO prowadzonej przez 
Marszałka Województwa.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzeni a działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie, 
co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych lub odbieraniu i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości usługi min. 2 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwa 
miliony złotych 00/100) Uwaga! W przypadku usługi nadal trwającej, Wykonawca musi wykazać, że część prac, 
którą zrealizował spełnia postawiony wyżej warunek. b) dysponowanie potencjałem technicznym tj.:  bazą 
magazynowo- transportową usytuowaną w Gminie Brzesko lub w odległości nie większej niż 60 km od granic 
Gminy, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz. U. z 2013.122 z późn. zm.)  co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych  co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych  co najmniej jednym pojazdem do obierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku, gdy 
wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do 
warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca 
będzie polegał.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 SWZ. Zamawiający 
dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 09:00

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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:
wrzesień 2023

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 139 ust. 
1 ustawy PZP, tzw. „procedury odwróconej”.3. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza 
się wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: a) w art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; c) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: „rozporządzenie 833/2014”), w brzmieniu 

27/09/2022 S186
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7



Dz.U./S S186
27/09/2022
526881-2022-PL

6 / 7

nadanym rozporządzeniem Rady(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące 
go środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. d) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (fakultatywne 
przesłanki wykluczenia) tj. - w stosunku, do którego otwarto likwidacje ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. 4. Na potwierdzenie brak podstaw wykluczenia Wykonawca przedłoży: a) 
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - 
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. b) oświadczenia wykonawcy, 
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez. Zamawiającego.5. 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. Zakres 
przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co 
zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym 
postępowaniem. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść 
maksymalnie do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 284587801
Faks:  +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania 
odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, 
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) 
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 
w pkt 1; 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 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. 6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem 
Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 7. Pozostałe zasady 
dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 284587801
Faks:  +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022
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