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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17044-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi związane z odpadami
2016/S 012-017044

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
Punkt kontaktowy: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym - Beata Dombrowska Grubba tel. nr (058) 3260119, 2) w
sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Lidia Krzyczyńska, tel. nr +48 58 326 01 00
80-180 Gdańsk
POLSKA
Tel.:  +48 583260100
E-mail: zut@zut.com.pl 
Faks:  +48 583221576
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zut.com.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
Inna: jednoosobowa spółka gminy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

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 odpadów z podziałem na zadania: zadanie nr 1– 6 000 Mg – frakcja z rozdrobnionych odpadów
wielkogabarytowych – kod 19 12 12 zadanie, nr 2 – 1 200 Mg – elementy drewnopochodne – kod 19 12 07.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

mailto:zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Gdańsk.
Kod NUTS PL634

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 usługa sukcesywnego odbioru frakcji odpadów powstałych w wyniku
rozdrabniania wielkogabarytowych odpadów komunalnych w celu przygotowania do dalszego odzysku, w tym
recyklingu, bądź odzysku w drodze przekształcenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez
Wykonawcę, oraz odpadów drewnopochodnych w postaci płyt meblowych określonych w klasyfikacji odpadów
jako drewno inne niż wymienione w 191206.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza 209 000 EUR.

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
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1– 6 000 Mg – frakcja z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych – kod 19 12 12
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów w postaci odpadów powstałych
w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów: inne
odpady [w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione
w 19 12 11] – kod 19 12 12, w celu poddania ich procesom odzysku polegającego na ich przetwarzaniu i
przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź odzysku w drodze przekształcenia termicznego,
zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
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3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 – 1 200 Mg – elementy drewnopochodne – kod 19 12 07
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów w postaci drewna innego niż
wymienione 19 12 06, stanowiącego zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 19 12 07.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie:
a) dla zadania 1 – 15 000 PLN;
b) dla zadania 2 – 2 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

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

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: 1. Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące.:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. Warunek, o którym mowa w punkcie III.2.1).1 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, stanowiącym
przedmiot zamówienia w tym:
a) decyzję na transport – jeżeli transport odbywa się we własnym zakresie Wykonawcy;
b) w odniesieniu do zadania I decyzje na odzysk w procesach R-1 i/lub R-12 i/lub unieszkodliwianie w procesie
D-10
c) w odniesieniu do zadania II decyzję administracyjną w zakresie zbierania odpadu, stanowiącego drewno inne
niż wymienione w 19 12 06 - kod 19 12 07.
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Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/
lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien
przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk i/lub unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym
ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca
będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do
treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 [Dz.U. z 2013 po z 231] w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) lub dokument podpisany przez Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 punkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 punkt 2 uPzp (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
4. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. [Dz.U. z 2013 po z 231]
w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy



Dz.U./S S12
19/01/2016
17044-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

19/01/2016 S12
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 8

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1).3.1)-III.2.1).3.6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1).3.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 uPzp;
3) dokumenty, o których mowa w ust 1 lit a i c oraz ust 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
4) dokument, o którym mowa w ust 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
5) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunki ust. 3 i 4 – stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w (pkt III.2.1).3.1-III.2.1).3.6)), tj. dla każdego z partnerów osobno, pozostałe dokumenty partnerzy składają
wspólnie.
2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się,
aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
4) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego
zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego muszą spełniać niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące.:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Warunek, o którym mowa w punkcie III.2.3).1. w zakresie zadania I zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie III.2.3).1, stosownie do treści § 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. [Dz.U. z 2013 po z 231] w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie III.2.3).1.1) decyzje administracyjne
w zakresie transportu, zbierania, odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów stanowiących przedmiot
zamówienia.
2) Dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie III.2.3).1.2)
a) fotografie przedstawiające istniejące instalacje do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub
unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia
b) pozwolenie na użytkowanie instalacji (zdefiniowanej w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane – Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409) do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie
dysponował Wykonawca przy realizacji niniejszego 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 95
2. Dla zad 1 – Szybkość reakcji odbioru odpadów w jednym dniu. Waga 5
3. Dla zad 2 – ilość osób pozyskujących elementy drewnopochodne z odpadów wielkogabarytowych. Waga 5

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:
2/PN/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.2.2016 -
12:00
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Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2016 - 11:45

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: 25.2.2016 - 12:00
Miejscowość:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.
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: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z
przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S12
19/01/2016
17044-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

19/01/2016 S12
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 8

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 35.2.1) i 35.2.2) – 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 uPzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.1.2016

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

