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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537226-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Piaseczno: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2020/S 219-537226

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Techniczna 6
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Tkaczyk
E-mail: grzegorz.tkaczyk@pukpiaseczno.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pukpiaseczno.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa na potrzeby zamawiającego 2 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 
półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów
Numer referencyjny: 5/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby zamawiającego 2 kompletnych samochodów 
specjalistycznych do odbioru odpadów półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO 
kuchenne (podwozie i zabudowa) wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piaseczno.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby zamawiającego 2 kompletnych samochodów 
specjalistycznych do odbioru odpadów półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO 
kuchenne (podwozie i zabudowa) wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy.
2. Zamawiający wymaga, aby:
1) oba zaoferowane samochody były fabrycznie nowe wyprodukowane nie później niż na 12 miesięcy przed 
datą dostawy;
2) oba zaoferowane samochody spełniały minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6;
3) zbiornik do odbioru odpadów półpłynnych (tzw. wanna szczelna do zbierania odpadów typu BIO kuchenne) w 
obu zaoferowanych samochodach był wykonany ze stali Fe 360 lub wyższej;
4) oba zaoferowane samochody były wyposażone w kabinę z klimatyzacją, automatyczną skrzynię biegów oraz 
tachografy cyfrowe.
Uwaga:
Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych zamawiającego dotyczących zamawianych 
samochodów stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został objęty dodatkowym bezpłatnym pakietem 
serwisowym na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia 
bez uwag zamawiającego.
Uwaga:
Wykaz minimalnego zakresu czynności objętych bezpłatnym pakietem serwisowym wymaganym przez 
zamawiającego zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez 
wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby zamawiającego 
w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6, przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie 
każdorazowo przez zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą zamawiającego a stacją 
serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów.
Uwaga:
Wzór oświadczenia wykonawcy w sprawie dysponowania przez wykonawcę co najmniej jedną własną 
lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 
km. od siedziby zamawiającego liczonych po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu 
zaoferowanych samochodów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać wysokość 
środków, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia umowa z wybranym 
wykonawcą zostanie zawarta na dostawę 1 pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów półpłynnych 
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z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO kuchenne (podwozie i zabudowa) wraz z pakietem 
serwisowym na zaoferowany przez wykonawcę okres serwisowy wynoszący co najmniej 36 miesięcy.
Uwaga:
W takim przypadku obowiązywać będzie cena jednostkowa za dostawę 1 pojazdu specjalistycznego do odbioru 
odpadów półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO kuchenne (podwozie i zabudowa) 
zaoferowana przez wykonawcę w arkuszu cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
6. W związku z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności 
odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie samochody, o których mowa w pkt 1, muszą 
być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE. W związku z powyższym 
wybrany wykonawca obowiązany jest dostarczyć samochody wyposażone w taki system, a także przekazać 
zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej.
Uwaga:
Wykonawcy mogą zaoferować samochody, które nie posiadają systemu GPS ELTE. W takim przypadku 
wykonawca obowiązany będzie wyrazić zgodę na samodzielny montaż przez zamawiającego we wszystkich 
dostarczonych samochodach odpowiednich urządzeń, co wiąże się w szczególności z ingerencją w instalację 
elektryczną tych samochodów. Przedmiotowy montaż zostanie [...]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: długość pakietu serwisowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: skrzynia biegów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: budowa zbiornika / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: lokalizacja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: system GPS (ELTE) / Waga: 5
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 24 
tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Termin stanowi kryterium oceny ofert.

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:
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1. Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców wraz ofertą:
1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) pełnomocnictw (o ile dotyczy).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (ESPD), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Wzór jednolitego dokumentu 
określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy 
formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016).
3. Jednolity dokument jest dostępny w polskiej wersji językowej pod adresem www (https://espd.uzp.gov.pl/
filter?lang=pl) oraz jako plik w formacie „xml” pod nazwą „PUK_Piaseczno_zakup_paliwa_ESPD” na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem www (https://www.e-
bip.org.pl/pukpiaseczno/25283).
4. Wykonawca obowiązany jest wypełnić jednolity dokument w całym zakresie dotyczącym wymagań 
określonych przez zamawiającego w SIWZ.
Przed wypełnieniem jednolitego dokumentu należy zapoznać się z instrukcją wypełnienia zamieszczoną w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub na stronie (uzp.gov.pl) oraz 
Informacją w sprawie wypełnienia jednolitego dokumentu, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, dla wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw do wykluczenia oraz wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby:
1) zamieszcza informacje o nich w swoim jednolitym dokumencie; oraz
2) składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, każdy podpisany przez osoby upoważnione do 
reprezentacji danego podmiotu.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jednolity dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 
2016. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, to jest:
1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie;
Przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór Wykazu dostaw 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
[...]
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania 
zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ w rozdziale VI.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca obowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
— co najmniej 2 (dwa) zamówienia (dwie umowy) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 
tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 2 (dwóch) samochodów specjalistycznych 
przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych lub odpadów typu BIO, o wartości brutto wynoszącej 
łącznie co najmniej 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy) dla każdego zamówienia, lub
— co najmniej 3 (trzy) zamówienia (trzy umowy) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 
tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego 
przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych lub odpadów typu BIO, o wartości brutto wynoszącej 
łącznie co najmniej 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy) dla każdego zamówienia;
b) dysponuje co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną 
w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6, przy 
czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie każdorazowo przez zamawiającego najkrótsza 
możliwa odległość pomiędzy siedzibą zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych 
dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII 
SIWZ umowę, której wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 16:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 16:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno sp. z o.o., ul. Techniczna 6, 05-500 
Piaseczno.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wadium
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr: 50 1240 6351 1111 0000 
4810 4355, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA), z dopiskiem „Wadium w postępowaniu 
nr 5/2020”.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności 
winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w 
formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Dokument wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu ma być złożony wraz z ofertą w formie 
oryginalnego dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela.
7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia ma zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie 
zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.
W dokumencie tym, gwarant lub poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 
zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem 
banku prowadzącego rachunek zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy 
złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu zamawiającego, 
albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia 
dodatkowych dokumentów, oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu 
zamawiającego z żądaniem zapłaty.
II. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224584801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224584801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
6. 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.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa pkt XVII.3 SIWZ.
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 ust. 6 zdanie drugie, albo w 
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terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
9. Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:
1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 
41, poz. 238);
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2014 r. poz. 964).
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub 
na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224584801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2020
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