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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426945-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Niemodlin: Usługi związane z odpadami
2020/S 177-426945

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Niemodlin
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
Miejscowość: Niemodlin
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Romańczukiewicz
E-mail: zamowienia@niemodlin.pl 
Tel.:  +48 774606295
Faks:  +48 774606260
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.niemodlin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.bip.niemodlin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach
Numer referencyjny: IGK.271.15.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompletna usługa utylizacji wszystkich odpadów znajdujących 
się na terenie nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach na działce nr 73/7 wraz z ich przygotowaniem i 
zabezpieczeniem do transportu, kontrolnym zważeniem na miejscu załadunku, załadunkiem i transportem 
do instalacji utylizacyjnej wskazanej przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie terenu nielegalnego składowiska w 
Brzęczkowicach i przylegających działek w związku z obowiązkiem wykonania decyzji Burmistrza Niemodlina 
nr ROŚ.6236.67.2019, z 8.10.2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 8 do SIWZ – opis 
przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do OPZ, zwany dalej „OPZ”, oraz wzór umowy – zgodnie z zał. nr 
9 do SIWZ. Zamawiający zrealizuje przedmiot niniejszego postępowania pod warunkiem uzyskania dotacji ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 555 555.56 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odpady znajdują się na nielegalnym składowisku, tj. w obiekcie byłej indyczarni, zlokalizowanej w 
Brzęczkowicach, gm. Niemodlin, na działce nr 73/7.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompletna usługa utylizacji wszystkich odpadów znajdujących 
się na terenie nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach na działce nr 73/7 wraz z ich przygotowaniem i 
zabezpieczeniem do transportu, kontrolnym zważeniem na miejscu załadunku, załadunkiem i transportem 
do instalacji utylizacyjnej wskazanej przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie terenu nielegalnego składowiska w 
Brzęczkowicach i przylegających działek w związku z obowiązkiem wykonania decyzji Burmistrza Niemodlina 
nr ROŚ.6236.67.2019, z 8.10.2019. Szacowana ilość pojemników (beczki, mauzery, puszki itp.) to ok. 2 300 
szt. Szacowana łączna waga to ok. 1 600 – 1 900 Mg. Wykonawca, w celu m.in. samodzielnego oszacowania 
tonażu jak i stanu składowiska, może przed złożeniem oferty przetargowej przeprowadzić wizję lokalną na 
terenie nielegalnego składowiska, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 SIWZ. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz 
z załącznikami do OPZ, zwany dalej „OPZ”, oraz wzór umowy – zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ. Zamawiający 
zrealizuje przedmiot niniejszego postępowania pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 555 555.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/08/2022
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert, określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający 
określa kwotę wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

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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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) zawierające kod EWC 16 81 01* zintegrowane pozwolenie dla instalacji do unieszkodliwiania odpadów lub w 
przypadku jego braku zezwolenia sektorowe:
— na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
— na wytwarzanie odpadów,
— pozwolenie wodnoprawne na pobór wód,
— pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
b) zawierające kod EWC 16 81 01* zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne;
c) zawierające kod EWC 16 81 01* zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
d) zawierający kod EWC 16 81 01* indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
nich musi posiadać kompetencje i uprawnienia, o których mowa powyżej.
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, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) aktualne zawierające kod EWC 16 81 01* pozwolenie zintegrowane dla instalacji do unieszkodliwiania 
odpadów lub w przypadku jego braku zezwolenia sektorowe:
— na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
— na wytwarzanie odpadów,
— pozwolenie wodnoprawne na pobór wód,
— pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
b) aktualne zawierające kod EWC 16 81 01* zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne;
c) aktualne zawierające kod EWC 16 81 01* zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
d) aktualny zawierający kod EWC 16 81 01* indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem 
zobowiązania stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej trzech usług polegających na likwidacji i 
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unieszkodliwieniu lub unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych o kodzie EWC 16 81 01* z nielegalnych 
składowisk, po co najmniej 250 Mg brutto każda z wykonanych usług;
b) dysponuje lub będzie dysponował własną instalacją do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w 
procesie D10;
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
— doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wpisanym na listę 
Transportowego Dozoru Technicznego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
nich musi posiadać kompetencje i uprawnienia, o których mowa powyżej.
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, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych usług w okresie ostatnich pięciu 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 usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie – wg załącznika nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, 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;
f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 6 
do SIWZ;
g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg 
załącznika nr 7 do SIWZ.
Ze względu na ilość i specyfikę zgromadzonych odpadów niebezpiecznych, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 
1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 
zamówienia – tj. utylizacji odpadów niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia odpadów, których nie można 
unieszkodliwić w procesie D10 i wymagają innych metod utylizacji ze względu na swój skład fizykochemiczny, 
Zamawiający dopuszcza możliwość utylizacji tych odpadów na instalacji podwykonawcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w 
umowie. Przewidywane zmiany do umowy zawiera wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1843 z późn. zm.), „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszych niż termin 
określony w ust. 2, nie krótszy niż 15 dni, w następujących przypadkach (...) 2) jeśli zachodzi pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert jest uzasadnione”. Zamawiający zdecydował się 
zastosować ww. art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu niniejszego postępowania przetargowego i skrócił 
termin składania ofert do 16 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert 
wynika z faktu, iż aktualna opinia w sprawie odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych na nielegalnym 
składowisku w Brzęczkowicach, jak i wcześniejsze opinie m.in. KWP w Opolu, WIOŚ w Opolu, KMPSP w 
Opolu, jednoznacznie wskazują, że wymaga ono podjęcia bezzwłocznych działań skutkujących wywozem i 
utylizacją odpadów.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 62 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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I. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zaistnieje którakolwiek z okoliczności, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec innych podmiotów ww. podstawy 
wykluczenia.
II. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty;
2) oświadczenie w formie JEDZ sporządzone przez: Wykonawcę oraz jeśli dotyczy: każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcę;
3) dokument wadium (w innej formie niż pieniądz);
jeśli dotyczy:
4) informację dotyczącą podwykonawcy, wg wzoru – zał. nr 1.1 do SIWZ;
5) zobowiązanie(-a) podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, wg wzoru 
– zał. nr 4 do SIWZ;
6) pełnomocnictwo.
IV. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu.
V. 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 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 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;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: informacja z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli jest to wiadome dla Wykonawcy. 
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W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, jest 
zobowiązany:
a) zawrzeć informację o tym w formularzu oferty oraz załączyć do oferty zał. nr 1.1 do SIWZ, w którym 
zobowiązany jest podać informacje o podwykonawcy;
b) zawrzeć informację o tym we własnym oświadczeniu JEDZ oraz załączyć oświadczenie JEDZ 
podwykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;
c) przedstawić Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty wymagane przez Zamawiającego, o których 
mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2020
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