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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562268-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2021/S 213-562268

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net.

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony
Numer referencyjny: TZ/TT/36/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1 .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ
3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części z tym zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w
pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ
3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części z tym zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w
pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4.
4 Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 1 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo wschodniej granicy miasta, wzdłuż 
rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do ul. 
Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej - wraz z pasem drogowym ul. Wielickiej, do południowych granic miasta.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic: Wielickiej, trasy Płaszowskiej: Kuklińskiego, 
Lipskiej, Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa, Śliwiaka, Półłanki, Nad Drwiną, Teligi Ćwiklińskiej, 
Bieżanowskiej, Małej Góry, Aleksandry, Heleny, Jerzmanowskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
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Koniec: 31/12/2022
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: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do 
SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 214 ust. 1 pkt ustawy Pzp zgodnie z 
pkt 4 SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ
3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części z tym zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w
pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4.
4 Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 2 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do ul. Wielickiej, 
wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. 
Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. 
Wadowickiej i Zakopiańskiej - wraz z pasem drogowym tych ulic, do granic miasta. Pasy drogowe ulic Wielickiej, 
Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego od ul. Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego), Ronda 
Matecznego i ul. Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Wadowickiej, Zakopiańskiej, Tischnera, Turowicza, 
Herberta, Podmokłej, Jugowickiej, Nowosądeckiej i Witosa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do 
SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 214 ust. 1 pkt ustawy Pzp zgodnie z 
pkt 4 SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ
3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części z tym zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w
pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4.
4 Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 3 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo zachodniej granicy miasta, wzdłuż 
rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda 
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Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic 
Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej nie należą do rejonu.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Monte Cassino, Zielińskiego, Kapelanka, Praskiej 
(od ul. Zielińskiego do ul. Tynieckiej), Tynieckiej, Bolesława Śmiałego, Bogucianki, Skotnickiej, Winnickiej, 
Zawiłej, Babińskiego, Bunscha, Bobrzyńskiego, Grota Roweckiego, Brożka, Dąbrowa, Podgórki i Kozienickiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do 
SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 214 ust. 1 pkt ustawy Pzp zgodnie z 
pkt 4 SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
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1 .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta 
Krakowa z podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ
3. Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych na poszczególne części z tym zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część - nie dotyczy podmiotów, o których mowa w
pkt 8 tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4.
4 Miejsce świadczenia usługi:
Rejon nr 4 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż północno zachodniej granicy miasta do
al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż 
ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. 
Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, wzdłuż rzeki 
Wisły obejmując jej lewy brzeg. Pasy drogowe ulic al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, 
Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie 
należą do rejonu.
* z mechanicznego oczyszczania wyłączone są jezdnie ulic Opolskiej, Conrada, Radzikowskiego (od Ronda 
Ofiar Katynia do ul. Pasternik), Pasternik, Jasnogórskiej, Bronowickiej (od ul. Piastowskiej do ul. Armii 
Krajowej), Królowej Jadwigi, Junackiej, Chełmskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do 
SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art. 214 ust. 1 pkt ustawy Pzp zgodnie z 
pkt 4 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:
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1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
a) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
c) art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp;
d) art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na 
każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. a) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(„JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni 
Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia.
b) Oświadczenie, o którym mowa w lit. a), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
c) Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia JEDZ w części I, część II, 
część III.
d) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wypełnia JEDZ w 
części IV JEDZ „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
lit. a), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.
f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7 SWZ, w postaci:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
* 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;
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
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samej grupy kapitałowej. Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 
nr 6a) do SWZ;
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem,
Uwaga! ciąg dalszy w III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Ciag dalszy z III.1.1)
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 
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płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- 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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9 a) 
SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:
* art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
* art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170).
* art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
* art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6b) do SWZ.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie precyzuje 
warunku uczestnictwa w tym zakresie,
b) posiadają uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie
c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł.
d) posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową tj.:
− wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę porównywalną Przez usługę porównywalną Zamawiający 
rozumie świadczenie usługi obejmujące:
Dla Rejonu 1:
*utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych, terenach osiedlowych, wydzielonych torowisk 
tramwajowych, pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego 
roku) w ilości nie mniejszej niż 2 000 ha,
* opróżnianie koszy na śmieci (ulicznych, na psie odchody, na przystankach komunikacji miejskiej) na łączną 
ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 90 000 opróżnień;
* oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych 
jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 2 000 000 m2;
Uwaga! ciąg dalszy w Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Ciag dalszy z III.1.2)
* oczyszczanie peronów przystanków komunikacji miejskiej na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu 
jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 400 000 m2;
* likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie 
mniejszej niż 200 m3;
* mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 2 300 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
* mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 2 000 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
Dla Rejonu 2:
* utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych, terenach osiedlowych, wydzielonych torowisk 
tramwajowych, pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego 
roku) w ilości nie mniejszej niż 2 000 ha;
* opróżnianie koszy na śmieci (ulicznych, na psie odchody, na przystankach komunikacji miejskiej) na łączną 
ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 100 000 opróżnień;
* oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych 
jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 2 000 000 m2;
* oczyszczanie peronów przystanków komunikacji miejskiej na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu 
jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 400 000 m2;
* likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie 
mniejszej niż 250 m3;
* mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 2 500 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
* mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 2 000 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
Dla Rejonu 3:
* utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych, terenach osiedlowych, wydzielonych torowisk 
tramwajowych, pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego 
roku) w ilości nie mniejszej niż 1 300 ha;
* opróżnianie koszy na śmieci (ulicznych, na psie odchody, na przystankach komunikacji miejskiej) na łączną 
ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 110 000 opróżnień;
* oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych 
jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 2 400 000 m2;
* oczyszczanie peronów przystanków komunikacji miejskiej na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu 
jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 500 000 m2;
* likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie 
mniejszej niż 400 m3;
* mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 3 000 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
* mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 2 500 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
Dla Rejonu 4:
* utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych, terenach osiedlowych, wydzielonych torowisk 
tramwajowych, pętli autobusowych i tramwajowych na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego 
roku) w ilości nie mniejszej niż 2 000 ha;
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* opróżnianie koszy na śmieci (ulicznych, na psie odchody, na przystankach komunikacji miejskiej) na łączną 
ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 120 000 opróżnień;
Uwaga! ciąg dalszy w III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i krótki opis kryteriów 
kwalifikacji

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Ciag dalszy z Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
* oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych i innych powierzchni utwardzonych na łączną ilość wykonanych 
jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 2 500 000 m2;
* oczyszczanie peronów przystanków komunikacji miejskiej na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu 
jednego roku) w ilości nie mniejszej niż 500 000 m2;
* likwidację dzikich wysypisk śmieci na łączną ilość wykonanych jednostek (w ciągu jednego roku) w ilości nie 
mniejszej niż 300 m3;
* mechaniczne letnie zamiatanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 3 500 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy;
* mechaniczne letnie zmywanie ulic na łączną ilość wykonanych jednostek nie mniejszą niż 3 200 km 
technologicznych, świadczonych w sposób ciągły w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy.
− dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują minimum:
dla Rejonu 1:
* samochód dostawczy do 3,5 t DMC – 7 szt;
* samochód ciężarowy od 5-12 t DMC – 1 szt;
* ciągniki kołowy z przyczepą – 1 szt;
* koparko-ładowarką – 1 szt.
* samochód ciężarowy z HDS od 5-12 t DMC – 1 szt.
* myjka ciśnieniowa – 1 szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna – 1 szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona – 1 szt.
* polewaczka chodnikowa samojezdna – 1 szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek, w tym co najmniej 1 zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową – 1szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z 
normą EN 15429 – 1 szt.
* zamiatarka elewatorowa – 1 szt.
* polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3 – 2 szt.
* samochód osobowy do prowadzenia kontroli – 1 szt
dla Rejonu 2:
* samochód dostawczy do 3,5 t DMC – 7 szt.
* samochód ciężarowy od 5-12 t DMC – 1 szt.
* ciągniki kołowy z przyczepą – 1 szt.
* koparko-ładowarką – 1 szt.
* samochód ciężarowy z HDS od 5-12 t DMC – 1 szt.
* myjka ciśnieniowa – 1 szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna – 1 szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona – 1 szt.
* polewaczka chodnikowa samojezdna – 1 szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek, w tym co najmniej 1 zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową – 1szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z 
normą EN 15429 – 1 szt.
* zamiatarka elewatorowa – 1 szt.
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* polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3 – 2 szt.
* samochód osobowy do prowadzenia kontroli – 1 szt.
Ciag dalszy z III.1.3)
dla Rejonu 3:
* samochód dostawczy do 3,5 t DMC – 7 szt.
* samochód ciężarowy od 5-12 t DMC – 1 szt.
* ciągniki kołowy z przyczepą – 1 szt.
* koparko-ładowarką – 1 szt.
* samochód ciężarowy z HDS od 5-12 t DMC – 1 szt.
* myjka ciśnieniowa – 1 szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna – 1 szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona – 1szt.
* polewaczka chodnikowa samojezdna – 1szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek, w tym co najmniej 1 zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową – 1szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z 
normą EN 15429 – 1 szt.
* zamiatarka elewatorowa – 1szt.
* polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3 – 2szt.
* samochód osobowy do prowadzenia kontroli – 1szt.
Uwaga! ciąg dalszy w Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciag dalszy z III.1.3)
dla Rejonu 4
* samochód dostawczy do 3,5 t DMC – 7szt.
* samochód ciężarowy od 5-12 t DMC – 1szt.
* ciągniki kołowy z przyczepą – 1szt.
* koparko-ładowarką – 1szt.
* samochód ciężarowy z HDS od 5-12 t DMC – 1szt.
* myjka ciśnieniowa – 1szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna – 1szt.
* zamiatarka chodnikowa samojezdna lub ciągniona – 1szt.
* polewaczka chodnikowa samojezdna – 1szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek, w tym co najmniej 1 zamiatarką ze szczotką bezpiecznikową – 1szt.
* zamiatarka uliczna z turbiną ssącą o pojemności zbiornika na zmiotki min. 2m3 i systemem zraszania 
wszystkich szczotek posiadającą certyfikat PM10 dla konkretnej maszyny (konkretnego numeru VIN) zgodnie z 
normą EN 15429 – 1szt.
* zamiatarka elewatorowa – 1szt.
* polewaczka uliczna o pojemności zbiornika na wodę co najmniej 5m3 – 2szt.
* samochód osobowy do prowadzenia kontroli – 1szt;
Wykazany przez Wykonawcę w JEDZ potencjał techniczny musi być w sposób jednoznaczny identyfikowany. 
Wskazanie w JEDZ marki oraz typu bez wskazania innych danych specyficznych tylko i wyłącznie dla danej 
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jednostki sprzętowej zostanie uznane jako niewystarczające do wykazania spełnienia powyższego warunku 
uczestnictwa
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których 
mowa w 8 SWZ, w postaci:
- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną, o której mowa w pkt. 8c) 
SWZ;
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający zaleca sporządzenie wykazu zgodnie ze wzorem 
stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których 
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zgodnie z zał. nr5 do SWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 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
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Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 10:30

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: 02/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 11:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie wszelkie prace za wyjątkiem 
likwidacji skutków burz i wichur oraz likwidacji zamuleń.
2. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia jako kierowcy pojazdów, 
tj. w ilości nie mniejszej niż 19 pracowników oraz obsadę pojazdów w ilości nie mniejszej niż 10 pracowników.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający stosowanie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 
umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
5.Informacje na temat komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zawiera pkt. 10 SWZ.
6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostały podane w pkt 
8 SWZ;
7. Informacje na temat udostępniania zasobów zostały podane w pkt 8 SWZ;
8. Informacje o RODO zawiera pkt 25 SWZ.
9. Informacje na temat JEDZ:
a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD dostępnego 
pod link: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
b) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem 
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje 
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
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zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie.
10. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”), o którym mowa w pkt. 9 SWZ;
- wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 3 do SWZ;
- wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg zał. nr 7a) – 7d) do SWZ (odpowiednio dla części),
- dowód wniesienia wadium (odpowiednio dla części),
- oświadczenie Wykonawcy, że od dnia podpisania umowy (przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) 
zapewni bazę spełniającą wymagania określonymi w zał. nr 1 do SWZ rozdział III.
- oświadczenie Wykonawcy, że od dnia podpisania umowy (przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) 
zapewni środki łączności zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1 do SWZ rozdział III.
11. Informacje na temat opisu sposobu sporządzenia oferty zawiera pkt. 13 SWZ.
12. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu oraz urządzeń (zał. nr 5 
do SWZ) informację o posiadanym potencjale technicznym dla każdego rejonu oddzielnie.
Wykonawca aby spełnić wymogi posiadania potencjału technicznego (odpowiednio dla rejonu) nie może 
wykazywać tych samych pojazdów w innych rejonach. Informacje zawarte w wykazie mają w sposób 
jednoznaczny identyfikować daną jednostkę sprzętową.
13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.
3) 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 art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021

03/11/2021 S213
https://ted.europa.eu/TED

17 / 17


