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Dębica, dnia 16.04.2011r. 
 
16/04/2011    S75    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - 
Procedura otwarta  

PL-Dębica: Urządzenia do obróbki osadów 

2011/S 75-122929 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dostawy 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 
Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
Do wiadomości: Dariusz Panek 
39-200 Dębica 
POLSKA 
Tel. +48 146705171 
E-mail: jrp@wodociagi.debica.pl 
Faks +48 146779427 
Adresy internetowe 
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.wodociagi.debica.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej 
dla punktu kontaktowego 
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI 
Podmiot prawa publicznego 
Ogólne usługi publiczne 
Środowisko 
Budownictwo i obiekty komunalne 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)OPIS 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 

MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  UUKKŁŁAADDUU  ZZAAGGĘĘSSZZCCZZAANNIIAA  OOSSAADDUU  ––  WWYYMMIIAANNAA  SSTTAACCJJII  MMEECCHHAANNIICCZZNNEEGGOO  

ZZAAGGĘĘSSZZCCZZAANNIIAA  OOSSAADDUU  NNAADDMMIIEERRNNEEGGOO,,  KKOONNTTRRAAKKTT  VV  PPRROOJJEEKKTTUU  PPNN..  PPOOPPRRAAWWAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII  

WWOODDNNOO--ŚŚCCIIEEKKOOWWEEJJ  NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  DDĘĘBBIICCAA..  

  
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług 
Dostawy, Kupno,  
Główne miejsce realizacji dostawy miasto Dębica., Kod NUTS PL325 
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 
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Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia technologicznego stacji mechanicznego zagęszczania osadu 
nadmiernego – prasy – w oczyszczalni ścieków, rozruch, szkolenie z zakresu obsługi oraz demontaż istniejącej 
stacji zagęszczania. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 42996900, 42996000 
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie 
II.1.8)Podział na części Nie 
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie 
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT 550 000,00 PLN 
II.2.2)Opcje Nie 
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie 1.6.2011. Zakończenie 31.10.2011 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje 
1.Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 12 000,00 PLN, słownie: 
dwanaście tysięcy złotych. 
2. Forma wadium. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 
2.1. pieniądzu; 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275, ze zm.). 
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3.3. kwotę gwarancji, 
3.4. termin ważności gwarancji, 
3.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub, 
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
— oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących 
Termin płatności faktur - 30 dni od daty otrzymania. 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: zawiązana co 
najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub gwarancji, przedłożona 
w określonym terminie. 
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III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie 
III.2)WARUNKI UDZIAŁU 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub 
handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ubiegający się o 
zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie 
następujących dokumentów: 
1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 
1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
1.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
1.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
2. Wykonawcy posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 
2.1. stosownie do treści § 4 pkt 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 9.3, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
2.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
2.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
2.1.4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 
1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1.1., 2.1.3. oraz 2.1.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1.2., powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy z pkt 2.2. stosuje się odpowiednio. 
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt 1. 
4. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b UPzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja o oświadczeniach lub 
dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu 
spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
III.2.3)Zdolność techniczna 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
I. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert - 3 dostaw, których przedmiotem są zagęszczarki osadu nadmiernego w 
oczyszczalni o wydajności co najmniej 30 m3/h osadu każda. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w 
oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia. 
II. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć: W celu potwierdzenie odpowiedniej jakości realizowanego 
zamówienia: opis urządzenia, instrukcja obsługi. 
Aby spełnić ww. warunek wykonawca winien dostarczyć kompletną instrukcję potwierdzającą, stawiane przez 
Zamawiającego wymogi oraz wypełnić kartę opisu technicznego. W opisie należy podać rodzaj urządzenia, 
producenta i/lub markę, typ oraz ewentualne oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie urządzeń z 
podaniem jego producenta. Szczegółowego opisu technicznego wraz z instrukcją działania i obsługi 
dostarczanych urządzeń peryferyjnych i ich kompletację. 
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone Nie 
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu 
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 
wykonanie usługi 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1)RODZAJ PROCEDURY 
IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena 
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie 
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IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą JRP 1/1/2/11 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie 
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 24.5.2011 - 
10:00, Dokumenty odpłatne Nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 24.5.2011 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty 
składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 24.5.2011 - 10:30 
Miejsce: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., Pomieszczenie Świetlicy, ul. Kwiatkowskiego 4, 39-200 Dębica, POLSKA. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie 
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH 
Tak 
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt nr POIS.01.01.00-00-025/08. 
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, w zakresie: 
Zmiany terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie obiektywnych przyczyn technologicznych 
wynikających z potrzeby zapewnienia ciągłości procesu oczyszczania ścieków, których nie można było 
przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji niniejszego zamówienia. 
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel. +48 224587801 
Internet: http://uzp.gov.pl 
Faks +48 224587800 
VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem 
lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia). 
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. Zamawiający przesyła 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 
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Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemne albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 
jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż 
do czasu otwarcia rozprawy. 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel. +48 224587801 
Internet: http://uzp.gov.pl 
Faks +48 224587800 
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
14.4.2011 

 

 

 


