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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629171-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Usługi wywozu odpadów
2022/S 219-629171

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kielce
Krajowy numer identyfikacyjny: 291009343
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Zawadzka, Karolina Chyczewska, Jacek Bulak
E-mail: zamowienia.bzp@um.kielce.pl 
Tel.:  +48 413676664/+48 413676444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kielce.eu/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ae4b306-5463-11ed-9171-
f6b7c7d59353
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
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 i transport odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Numer referencyjny: A-II.271.35.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na odbiorze odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Kielce.

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: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres usługi obejmuje: 1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych: 1.1. niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach. 1.2. odpadów komunalnych 
gromadzonych selektywnie. 2. Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, objętych zorganizowanym 
przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.1. niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach, 2.2. odpadów komunalnych 
gromadzonych selektywnie. 3. Transport wszystkich odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz transport wszystkich odpadów komunalnych odebranych z 
nieruchomości niezamieszkałych, objętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, na których powstają odpady komunalne do Instalacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o., zlokalizowanej w Promniku, gm. Strawczyn. 4. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych, objętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
na których powstają odpady komunalne w pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz pojemniki, kontenery lub worki do zbiórki selektywnej. 5. Wyposażenie pojemników/
kontenerów w transpondery RFID oraz ich geolokalizację w terenie poprzez przypisanie pojemników do 
punktów gromadzenia odpadów. 6. Rejestrowanie w trakcie realizacji usługi, danych pochodzących z systemów 
ważenia i identyfikacji pojemników oraz przesył tych danych poprzez interfejs wymiany danych, którego opis 
będzie zamieszony w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: norma EURO emisji spalin / Waga: 22,4
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zgłoszeń gwarancyjnych / Waga: 3,6
Kryterium jakości - Nazwa: dysponowanie pojemnikami / Waga: 4,2
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia pojemników / Waga: 3,8
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycia pojemników / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: termin oznakowania prywatnych pojemników transponderem RFID / Waga: 3
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach niniejszego zamówienia, 
polegającego na zwiększeniu, w okresie obowiązywania umowy, szacunkowych ilości odpadów do odbioru, 
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w 
§7 ust. 1 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie 
odnoszona każdorazowo do wartości z §7 ust. 1 Umowy na dzień zawarcia Umowy, niezależnie od zmian i 
aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania Umowy. 2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca 
zobowiązany będzie do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego 
o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od 
zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95% wartości Umowy, określonej w §7 ust. 1 Umowy. 
3. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być zrealizowane jednorazowo na całą wartość 
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający 
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości 
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia. 4. Zamówienie opcjonalne nie 
stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia 
przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie 
woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem 
Zamawiającego. 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie Umowy, stanowiące sumę 
iloczynu masy bezspornej wyrażonej w Mg oraz ceny ryczałtowej brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych, 
określonej w ofercie Wykonawcy.

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 realizacji zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych wynosi 24 miesiące. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji 
zamówienia w pozostałym zakresie zawarte są w SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion 
trzysta tysięcy 00/100 złotych). Więcej inf. w SWZ.

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:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1. wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 
ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie transportu 
kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia; 2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kielce, o którym mowa w art. 
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9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze 
zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1. środki finansowe lub 
zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł, 2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 2 500 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonał lub 
wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych, o łącznej masie odebranych 
odpadów komunalnych w ciągu 24 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 100 000 Mg, w 
tym co najmniej 80 000 Mg odpadów dostarczył do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Uwaga! 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże odbiór odpadów i przekazanie 
ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w wymaganych ilościach - w ramach jednej lub kilku 
usług jednocześnie, tzn. w ciągu tego samego okresu 24 następujących po sobie miesięcy. Wykonawca wskaże 
w wykazie usług wybrany okres 24 miesięcy. 2. Warunek dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje i będzie dysponował w 
całym okresie obowiązywania umowy: 2.1 pojazdami umożliwiającymi odbieranie odpadów komunalnych oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości i transport tych odpadów, w ilości co 
najmniej 32 pojazdy, w tym: a) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpylnych, z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym 
z funkcją kompaktującą minimum 3 razy – co najmniej 17 szt., b) pojazdami bezpylnymi dedykowanymi 
do odbioru bioodpadów, o szczelnej skrzyni ładunkowej i konstrukcji zasypu zapewniającej pozostawienie 
odpadów o dużej zawartości płynu wewnątrz zabudowy – co najmniej 2 szt., c) pojazdami specjalistycznymi 
przystosowanymi do mycia i dezynfekcji pojemników u właścicieli nieruchomości – co najmniej 3 szt., d) 
dwukomorowymi pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) 
lub selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, bezpylnymi, z grzebieniowym mechanizmem załadowczym 
z funkcją kompaktującą minimum 3 razy – co najmniej 4 szt., e) pojazdami niskotonażowymi o ładowności 
do 3,5 tony, specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, bezpylnymi, z grzebieniowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą minimum 
3 razy – co najmniej 2 szt., f) pojazdami skrzyniowymi o ładowności do 12 ton z windą, z możliwością 
oplandekowania – co najmniej 1 szt., g) pojazdami do załadunku i przewożenia kontenerów na odpady, 
pozwalającymi na obsługę kontenerów i prasokontenerów od KP 5 do KP 18 – co najmniej 2 szt., h) 
pojazdami pozwalającymi na obsługę pojemników półpodziemnych – co najmniej 1 szt. Wyżej wymienione 
pojazdy, za wyjątkiem pojazdów elektrycznych i zasilanych wodorem, powinny ponadto spełniać co najmniej 
wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 3, z zastrzeżeniem, że minimum 16 sztuk powinno spełniać 
przynajmniej wymagania – normy Euro 5; 2.2. bazą transportowo - magazynową, która musi spełniać wymogi 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. 2. Projektowane 
postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 3. Dopuszczalne 
zmiany postanowień umowy określa §12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 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: 14/12/2022
Czas lokalny: 12:00

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: 12/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
platforma e-Zamówienia

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:
III kwartał 2024 roku

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach wskazanych 
w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp.
2. Poza przesłankami wykluczenia wskazanymi w pkt 1 Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w 
okolicznościach wskazanych w art. 109 ust 1 pkt 4 i 6-10 Pzp.
3. Ponadto, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcę, 
podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)
4. Ponadto, wykluczeniu podlegać będzie Wykonawca należący do którejkolwiek z kategorii podmiotów 
wskazanych 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, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia:
5.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (rozdz. X pkt 1.2., 1.3. i 1.4. SWZ), 
wskazanych w rozdz. XI pkt 3.1. SWZ;
5.2. potwierdzających brak podstaw wykluczenia (rozdz. IX pkt 1 i 2 SWZ), wskazanych w rozdz. XI pkt 3.2. 
SWZ.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w pkt 5 składa dokumenty wskazane w §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
7.Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, zastosuje rozwiązanie przewidziane w art. 139 Pzp, zgodnie 
z którym najpierw dokona oceny i badania ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
zwanego dalej JEDZ. Zamawiający będzie wymagał złożenia JEDZ jedynie przez Wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona – zgodnie z rozdz. XI pkt 2 SWZ. Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do 
złożenia, wraz z oświadczeniem JEDZ, oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 
wskazanych w: 7.1. 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, w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576, oraz 7.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje na:
1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
3.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
3.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 3.1.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub 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 KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
8. Skargę wnosi się 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 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX – Środki ochrony 
prawnej ustawy Pzp.

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2022
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