
25/11/2020    S230 

 I. 
 II. 
 III. 
 IV. 
 VI. 

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania budynków 

2020/S 230-567331 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski 
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1 
Miejscowość: Wrocław 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Kod pocztowy: 50-137 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Barczyk 
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.uni.wroc.pl 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.bip.uni.wroc.pl 
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: uczelnia publiczna 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Edukacja 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 

Obsługa szatni, sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu 



Numer referencyjny: BZP.2711.37.2020.AB 
II.1.2)Główny kod CPV 
90911200 Usługi sprzątania budynków 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa szatni, sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. 
Szajnochy 7/9 we Wrocławiu. 

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 

1. powierzchnia wewnętrzna: 

— podłogi: razem 5 574,8 m2, 

— powierzchnia sprzątana codzienne – 1 633,8 m2, 

— powierzchnia sprzątana raz na kwartał – 2 351 m2, 

— powierzchnia sprzątana 2 x w roku – 820 m2, 

— powierzchnia sprzątana raz w roku – 770 m2, 

— okna: 3 140 m2, 

— świetlik: 75 m2; 

2. powierzchnia zewnętrzna – 363,30 m2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, 
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

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 
90919000 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych 
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic 
90620000 Usługi odśnieżania 
90630000 Usługi usuwania oblodzeń 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu, POLSKA. 



II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa szatni, sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. 
Szajnochy 7/9 we Wrocławiu. 

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 

1. powierzchnia wewnętrzna: 

— Podłogi: razem 5.574,8 m2, 

— Powierzchnia sprzątana codzienne – 1 633,8 m2, 

— Powierzchnia sprzątana raz na kwartał – 2 351 m2, 

— Powierzchnia sprzątana 2 x w roku – 820 m2, 

— Powierzchnia sprzątana raz w roku – 770 m2, 

— Okna: 3.140 m2, 

— Świetlik: 75 m2; 

2. powierzchnia zewnętrzna – 363,30 m2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, 
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: sprzątanie magazynów / Waga: 30 
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 27 
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 



1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej 
niż od dnia 1 lutego 2021 r. 

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % oferowanej ceny brutto. 

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:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 
Pzp. 

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ) – złożone zgodnie z zapisami w 
rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

4. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

3) oświadczenia 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 – załącznik nr 8 do SIWZ – 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; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 9 do SIWZ; 

5) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 



6) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku 
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. W przypadku wskazania przez wykonawcę w 
Formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, zamawiający 
skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 3, pobierając je samodzielnie. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej 
sporządzone są w języku obcym, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z zapisami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz wskazanymi w 
SIWZ w rozdz. VI pkt 8, 9 i 10. 

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:  

I. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: 

1) wykazu 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 wielkości 
sprzątanej powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane (załącznik nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli 
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, odpowiednio w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców spełnia warunki udziału. 

II. Jeżeli wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 



oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Z 
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 
lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi sprzątania spełniające, każda z nich, 
poniższe warunki: 

— usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy *, 

— usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych, przy czym 
powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 3 000,00 m2 (słownie m2: trzy tysiące) 

* W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie trwania min. 12 miesięcy 
wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia 
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej wykonawców, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia 
potencjałów wykonawców występujących wspólnie. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 
IV pkt 1.2 ppkt 3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać będzie na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV 
pkt 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 



a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Jako odrębny załącznik do SIWZ, zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa 
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego oraz przewidywane zmiany 
zawartej umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Wzór umowy w § 21 zawiera zakres zmian i 
postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian. 

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: 29/12/2020 
Czas lokalny: 10:00 
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: 26/02/2021 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 29/12/2020 
Czas lokalny: 11:00 
Miejsce:  

Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100, 
50-138 Wrocław, POLSKA. 



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:  

IV kw. 2020 r. 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 

2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) formularz oferty, zał. nr 1 do SIWZ, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2) kalkulację ceny, zał. nr 5 do SIWZ, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

3) aktualne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z art. 25 a Pzp, o których mowa w rozdz. VI pkt 1–5, w oryginale w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

4) pełnomocnictwo dla osoby (osób) podpisującej (podpisujących) ofertę do podejmowania 
zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w oryginale w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa; 

5) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców, należy przedstawić 
pełnomocnictwo,w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby(osób) upoważnionej (upoważnionych) do udzielenia pełnomocnictwa, 
ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest 
pełnomocnik; 

6) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), zał. nr 10 do SIWZ, w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 



4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem 
terminu składania ofert, w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru, zał. nr 6 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu lub w zał. nr 12 do SIWZ. 

7. Zasady tworzenia i przesłania JEDZ opisane są w SIWZ. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa własny „jednolity dokument”, a 
także odrębne JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających... 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
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 224587800 
Faks: +48 224587803 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp. 



2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu . 

4. Odwołanie: 

a) 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 Pzp; 

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w 
formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Skarga do sądu: 

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu; 

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi; 

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpłynięcia skargi do sądu; 

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
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 224587800 
Faks: +48 224587803 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
20/11/2020 
 


