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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428488-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
2022/S 150-428488

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Oczyszczania Miasta
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 11/19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-508
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Steć
E-mail: przetargi@zom.waw.pl 
Tel.:  +48 222770406
Faks:  +48 226282674
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zom.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/216
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy
Numer referencyjny: ZOM/KP/11/22

II.1.2) Główny kod CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie m.st. Warszawy następujących prac:
a) opróżnianie koszy,
b) interwencyjne opróżnianie koszy,
c) przestawianie koszy,
d) mycie koszy,
e) opróżnianie 80 pojemników (20 zestawów czteromodułowych) do selektywnej zbiórki odpadów:
szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, BIO odpadów. Pojemniki ustawione są w
czteromodułowych zestawach pojemników.

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:
Rejon I - Dzielnica Śródmieście
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) opróżniania koszy,
b) interwencyjnego opróżniania koszy,
c) przestawiania koszy,
d) mycia koszy.
Zamawiający do realizacji prac polegających na opróżnianiu koszy, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 
4 do wzoru umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu stanowi załącznik nr 2 do 
wzoru umowy.
Zakres prac określa załącznik nr 1/I do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2022
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a) włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m.st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień nie będzie większa, 
niż 5 opróżnień dziennie. Zamawiający szacuje, iż liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie 
więcej niż 100 sztuk;
b) zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
− maksymalnie o 2 opróżnienia – na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
− maksymalnie o 3 opróżnienia – na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie;
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z Opcji, poprzez przesłanie na e-mail wskazany w §12 
ust. 6 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany;
d) wartość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach Opcji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia za 
zamówienie podstawowe, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy;
e) prace realizowane w ramach Opcji będą rozliczane po cenie jednostkowej określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Do prac realizowanych w ramach Opcji mają zastosowanie postanowienia umowy dotyczące zamówienia 
podstawowego, w szczególności w zakresie: zlecania prac, ich odbioru, rozliczania wynagrodzenia, 
odpowiedzialności Wykonawcy w tym naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części I wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 114 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon II - Dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
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W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) opróżniania koszy,
b) interwencyjnego opróżniania koszy,
c) przestawiania koszy,
d) mycia koszy.
Zamawiający do realizacji prac polegających na opróżnianiu koszy, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 
4 do wzoru umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu stanowi załącznik nr 2 do 
wzoru umowy.
Zakres prac określa załącznik nr 1/II do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.

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: 01/12/2022
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a) włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m.st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień nie będzie większa, 
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niż 5 opróżnień dziennie. Zamawiający szacuje, iż liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie 
więcej niż 100 sztuk;
b) zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
− maksymalnie o 2 opróżnienia – na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
− maksymalnie o 3 opróżnienia – na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie;
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z Opcji, poprzez przesłanie na e-mail wskazany w §12 
ust. 6 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany;
d) wartość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach Opcji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia za 
zamówienie podstawowe, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy;
e) prace realizowane w ramach Opcji będą rozliczane po cenie jednostkowej określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Do prac realizowanych w ramach Opcji mają zastosowanie postanowienia umowy dotyczące zamówienia 
podstawowego, w szczególności w zakresie: zlecania prac, ich odbioru, rozliczania wynagrodzenia, 
odpowiedzialności Wykonawcy w tym naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części II wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 69 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon III - Dzielnice: Ochota, Ursus, Włochy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) opróżniania koszy,
b) interwencyjnego opróżniania koszy,
c) przestawiania koszy,
d) mycia koszy.
Zamawiający do realizacji prac polegających na opróżnianiu koszy, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 
4 do wzoru umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu stanowi załącznik nr 2 do 
wzoru umowy.
Zakres prac określa załącznik nr 1/III do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2022
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a) włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m.st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień nie będzie większa, 
niż 5 opróżnień dziennie. Zamawiający szacuje, iż liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie 
więcej niż 100 sztuk;
b) zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
− maksymalnie o 2 opróżnienia – na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
− maksymalnie o 3 opróżnienia – na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie;
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z Opcji, poprzez przesłanie na e-mail wskazany w §12 
ust. 6 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany;
d) wartość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach Opcji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia za 
zamówienie podstawowe, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy;
e) prace realizowane w ramach Opcji będą rozliczane po cenie jednostkowej określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Do prac realizowanych w ramach Opcji mają zastosowanie postanowienia umowy dotyczące zamówienia 
podstawowego, w szczególności w zakresie: zlecania prac, ich odbioru, rozliczania wynagrodzenia, 
odpowiedzialności Wykonawcy w tym naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części III wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 39 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon IV - Dzielnice: Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) opróżniania koszy,
b) interwencyjnego opróżniania koszy,
c) przestawiania koszy,
d) mycia koszy.
Zamawiający do realizacji prac polegających na opróżnianiu koszy, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 
4 do wzoru umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu stanowi załącznik nr 2 do 
wzoru umowy.
Zakres prac określa załącznik nr 1/IV do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.

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: 01/12/2022
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a) włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m.st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień nie będzie większa, 
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niż 5 opróżnień dziennie. Zamawiający szacuje, iż liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie 
więcej niż 100 sztuk;
b) zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
− maksymalnie o 2 opróżnienia – na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
− maksymalnie o 3 opróżnienia – na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie;
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z Opcji, poprzez przesłanie na e-mail wskazany w §12 
ust. 6 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany;
d) wartość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach Opcji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia za 
zamówienie podstawowe, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy;
e) prace realizowane w ramach Opcji będą rozliczane po cenie jednostkowej określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Do prac realizowanych w ramach Opcji mają zastosowanie postanowienia umowy dotyczące zamówienia 
podstawowego, w szczególności w zakresie: zlecania prac, ich odbioru, rozliczania wynagrodzenia, 
odpowiedzialności Wykonawcy w tym naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części IV wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon V - Dzielnice: Praga Północ, Targówek, Białołęka
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) opróżniania koszy,
b) interwencyjnego opróżniania koszy,
c) przestawiania koszy,
d) mycia koszy.
Zamawiający do realizacji prac polegających na opróżnianiu koszy, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 
4 do wzoru umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu stanowi załącznik nr 2 do 
wzoru umowy.
Zakres prac określa załącznik nr 1/V do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2022
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a) włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m.st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień nie będzie większa, 
niż 5 opróżnień dziennie. Zamawiający szacuje, iż liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie 
więcej niż 100 sztuk;
b) zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
− maksymalnie o 2 opróżnienia – na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
− maksymalnie o 3 opróżnienia – na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie;
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z Opcji, poprzez przesłanie na e-mail wskazany w §12 
ust. 6 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany;
d) wartość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach Opcji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia za 
zamówienie podstawowe, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy;
e) prace realizowane w ramach Opcji będą rozliczane po cenie jednostkowej określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Do prac realizowanych w ramach Opcji mają zastosowanie postanowienia umowy dotyczące zamówienia 
podstawowego, w szczególności w zakresie: zlecania prac, ich odbioru, rozliczania wynagrodzenia, 
odpowiedzialności Wykonawcy w tym naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części V wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 58 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon VI - Dzielnice: Praga Północ, Targówek, Białołęka
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) opróżniania koszy,
b) interwencyjnego opróżniania koszy,
c) przestawiania koszy,
d) mycia koszy,
e) opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Zamawiający do realizacji prac polegających na opróżnianiu koszy i pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o 
pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z 
późn. zm.).
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 
4 do wzoru umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu stanowi załącznik nr 2 do 
wzoru umowy.
Zakres prac określa załącznik nr 1/A-B do wzoru umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4b do SWZ.

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: 01/12/2022
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:
- wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
- wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa Opcji w następujący sposób:
a) włączenie do opróżniania nowych koszy przekazanych do eksploatacji np. w ramach realizacji projektów z 
Budżetu Obywatelskiego lub inwestycji jednostek m.st. Warszawy. Częstotliwość opróżnień nie będzie większa, 
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niż 5 opróżnień dziennie. Zamawiający szacuje, iż liczba nowych koszy włączonych do opróżniania wyniesie nie 
więcej niż 100 sztuk;
b) zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy:
− maksymalnie o 2 opróżnienia – na trasach z ilością od 3 do 5 opróżnień dziennie,
− maksymalnie o 3 opróżnienia – na trasach z ilością od 1 do 2 opróżnień dziennie;
c) w ramach opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: zwiększenie liczby opróżnień o 1 
opróżnienie dziennie oraz dodanie dodatkowych dni opróżnień (wtorek, czwartek);
d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z Opcji, poprzez przesłanie na e-mail wskazany w §12 
ust. 6 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany;
e) wartość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach Opcji nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia za 
zamówienie podstawowe, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy;
f) prace realizowane w ramach Opcji będą rozliczane po cenie jednostkowej określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Do prac realizowanych w ramach Opcji mają zastosowanie postanowienia umowy dotyczące zamówienia 
podstawowego, w szczególności w zakresie: zlecania prac, ich odbioru, rozliczania wynagrodzenia, 
odpowiedzialności Wykonawcy w tym naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dla części VI wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 63 000,00 PLN

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
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 (Dz.U. poz. 835);
3) 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 (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
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833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - 
JEDZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
a) JEDZ oraz oświadczenie zał. nr 3 stanowią dowody potwierdzające brak podstaw wykluczenia w 
postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowią dowody tymczasowo zastępujące wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 3.
b) instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity- Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu 
wykluczeniu – JEDZ oraz oświadczenie zał. nr 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie.
3. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, 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 albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:
3.1. Oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, 
o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
e) 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.
3.2. Oświadczeniu dot. 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 (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-
postepowania/216
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/216
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty 
elektronicznej przetargi@zom.waw.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania w miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać również 
na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@zom.waw.pl . Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej. Preferowany format danych: pdf.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
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stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować.
5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I – 1/VI w 
zależności od części, na którą składana jest oferta;
3) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z 
załącznikiem nr 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
4) oświadczenie własne wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
6) potwierdzenie wniesienia wadium;
7) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
8) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4. Dokumenty składane w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami RP.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 3 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem;
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 
Dokument musi zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
5. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) do pliku zawierającego ofertę należy dołączyć plik zawierający pełnomocnictwo pełnomocnika, o którym 
mowa w pkt 1);
3) pełnomocnictwo, składane jest w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie 
adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e- mail: zom@zom.waw.pl ).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, 
email: iod@zom.waw.pl  lub osobiście w pok. 301;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/11/22 pod nazwą „Opróżnianie koszy na 
terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji 
dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienie Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 30/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
otwarcie niejawne

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:
sierpień 2023

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

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: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść̨ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność Zamawiającego,̨ podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnoścį w postepowanių o udzielenie zamówienia, do której̨ Zamawiajacy̨ był 
obowiązany̨ na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym̨ mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje 
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skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się ̨ do Sadų Okręgowegǫ w Warszawie – sądu zamówień publicznych za 
pośrednictwem̨ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
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