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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471871-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościerzyna: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne
na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2019/S 194-471871

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
Kościerzyna
83-400
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Krajewska-Masiak
Tel.:  +48 586802305
E-mail: wizp@koscierzyna.gda.pl 
Faks:  +48 586802320
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.koscierzyna.gda.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

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:
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna
Numer referencyjny: ZP 30/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

mailto:wizp@koscierzyna.gda.pl
www.koscierzyna.gda.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na
terenie miasta Kościerzyna z podziałem na 2 części obejmujące: utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe
mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przystanków komunikacji miejskiej, miejsc przy
automatach parkingowych, zatok postojowych i parkingów oraz pielęgnację zieleni.

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:
STREFA I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kościerzyna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni i
utrzymanie zimowe na terenie miasta Kościerzyna w obszarze oznaczonym jako Strefa I.

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
Koniec: 31/10/2021
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
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część I – 40 000 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) przed upływem składania ofert.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na
warunkach określonych w rozdziale nr 5 SIWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Strefa II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kościerzyna

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni i
utrzymanie zimowe na terenie miasta Kościerzyna w obszarze oznaczonym jako Strefa II.

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
Koniec: 31/10/2021
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
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część II – 83 000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące) przed upływem składania ofert.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na
warunkach określonych w rozdziale nr 5 SIWZ – wzór umowy.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. na czas realizacji zamówienia będzie dysponować sprzętem, urządzeniami i materiałami niezbędnymi do
realizacji niniejszego zamówienia tj.:
Część I - Strefa I
a) ciągnik o mocy silnika od 30 do 50 kM wraz z operatorem – min. 1 szt. (z czego każdy ciągnik wyposażony w
pług zakończony lemieszem gumowym, rozrzutnik lub posypywarkę i typowe gniazdo zapalniczki 12V), 2)
b) ciągnik (mikro) o mocy silnika do 25kM wraz z operatorem – min. 1 szt. (wyposażony w pług zakończony
lemieszem gumowym, rozrzutnik lub posypywarkę i typowe gniazdo zapalniczki 12V), 1)
c) pojazd do rozwożenia osób odśnieżających i posypujących umożliwiający dowożenie materiału
uszorstniającego – min. 1 szt.
d) dysponować bazą materiałową wraz z punktem prowadzenia akcji zimowej znajdującą się na terenie miasta
Kościerzyna,
e) zamiatarka do obsługi ulic i chodników bezpyłowa samojezdna typu samochodowego - min. 1 szt.
f) zamiatarka bębnowa bezpyłowa - min. 1 szt.
g) pojazd do opróżniania koszy o masie całkowitej do 3,5 t - min. 1 szt. 1)
h) zbieracze spalinowe - plecakowe - min. 2 szt.
i) pojazd do transportu np. skoszonej trawy, liści itp. - min. 1 szt. 2)
Część II - Strefa II
a) ciągnik o mocy silnika od 30 do 50 kM wraz z operatorem – min. 2 szt. (z czego każdy ciągnik wyposażony w
pług zakończony lemieszem gumowym, rozrzutnik lub posypywarkę i typowe gniazdo zapalniczki 12V), 2)
b) ciągnik (mikro) o mocy silnika do 25kM wraz z operatorem – min. 1 szt. (wyposażony w pług zakończony
lemieszem gumowym, rozrzutnik lub posypywarkę i typowe gniazdo zapalniczki 12V), 1)
c) pojazd do rozwożenia osób odśnieżających i posypujących umożliwiający dowożenie materiału
uszorstniającego – min. 2 szt.
d) dysponować bazą materiałową wraz z punktem prowadzenia akcji zimowej znajdującą się na terenie miasta
Kościerzyna.
e) zamiatarka uliczna bezpyłowa samojezdna typu samochodowego – min. 2 szt.
f) zamiatarka chodnikowa bezpyłowa samojezdna typu samochodowego – min. 1 szt.
g) zamiatarka bębnowa bezpyłowa – min. 2 szt.
h) pojazd do opróżniania koszy o masie całkowitej do 3,5 t – min. 1 szt. 1)
i) maszyna – urządzenie do zbierania mechanicznego liści z dużych powierzchni umożliwiające ich załadunek
bezpośrednio na pojazd – min. 2 szt.
j) pojazd do transportu np. skoszonej trawy, liści itp. – min. 2 szt. 2)
1) dopuszcza się zastosowanie tego samego sprzętu jednocześnie w obu strefach
2) dopuszcza się zastosowanie tego samego sprzętu w danej strefie zarówno do realizacji zakresu zimowego
utrzymania oraz do utrzymania czystości i zieleni
2. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby zapewniające realizację zamówienia oraz posiadające
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
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Część I - Strefa I
a) min. 2 osoby do realizacji ręcznego utrzymania zimowego,
b) min. 1 osobą nadzorującą prace w pasie drogowym posiadającą zaświadczenie potwierdzające ukończenie
szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydanym
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.7.2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016, poz. 143 r.),
c) min. 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pielęgnacji zieleni
posiadającą kwalifikacje zawodowe ogrodnika, tj. zdobyte wykształcenie w kierunku ogrodnictwo oraz 3-letnie
doświadczenie zawodowe.
Część II - Strefa II
a) min. 6 osób do realizacji ręcznego utrzymania zimowego,
b) min. 1 osobą nadzorującą prace w pasie drogowym posiadającą zaświadczenie potwierdzające ukończenie
szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydanym
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.7.2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 r., 143),
c) min. 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pielęgnacji zieleni
posiadającą kwalifikacje zawodowe ogrodnika, tj.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. kryterium zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych – tj. zdobyte wykształcenie w kierunku
ogrodnictwo oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe.
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę dla obu stref dopuszcza się wykorzystanie osoby nadzorującej
prace w pasie drogowym jednocześnie w obu strefach oraz osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe
ogrodnika jednocześnie w obu strefach.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymaganych warunków w zakresie kryterium zdolności
technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający przez udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych n
dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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 informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

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:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 15/11/2019
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: 13/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1. 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;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
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przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4. 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 ustawy;
5. 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;
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o
których mowa w art. 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. Zamawiający
przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 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.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-686
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019
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