
Zawiadomienie  o  odwołaniu  w postępowaniu  na odbieranie  odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w 
części  nieruchomość  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  z  terenu 
Sektora  IV położonego na  terenie  Związku Gmin  Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” z siedzibą w Ostródzie obejmującego miasto Ostróda, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2013/S 087-148291, znak sprawy: AD.271.4.2013
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Ostróda, dnia 05 lipca 2013r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na 
których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady z terenu Sektora IV położonego na terenie 
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie 
obejmującego miasto Ostróda, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 
pozycją 2013/S 087-148291, znak sprawy: AD.271.4.2013
………………………………………………………………………………………..

ZAWIADOMIENIE
O WPŁYNIĘCIU ODWOŁANIA

Szanowni Państwo,

Informujemy,  iż  w  dniu  04  lipca  2013r.  wpłynęło  odwołanie  dotyczące 
przedmiotowego  przetargu, , odnoszące się do Sektora IV.
Zdaniem wnoszącego odwołanie Zamawiający naruszył art. 90 ust. 2 ustawy PZP; art. 89 ust. 
1 pkt 4 ustawy PZP,; art. 7 ust. 1 i art. 8 w zw. z art. 96 ust.3 ustawy PZP,; art.24 ust. 2 pkt 4 
ustawy PZP,; art. 7 ustawy PZP,; art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji .
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W konsekwencji Odwołujący wnosi o:

1. nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 
ZUOK RUDNO sp. z o.o.,
2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności badania i oceny ofert,
3. nakazanie Zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień wraz z ewentualnymi załącznikami, 
złożonymi przez ZUOK RUDNO sp. z o.o. i KOMA sp. z o.o. Sp. k. w trybie art. 90 ust. 1 
ustawy PZP,
4. nakazanie Zamawiającemu wykluczenia ZUOK RUDNO sp. z o.o. z postępowania i 
odrzucenia jego oferty,
5. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty KOMA sp. z o.o. Sp.k.,
6. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert, i wybrania oferty 
Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W załączeniu  do  niniejszego  Zawiadomienia  Zamawiający  przekazuje  kopię  treści 
wniesionego odwołania wraz z uzasadnieniem (zawierające 41 stron).

Ponadto  zawiadamiamy,  że  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (dalej PZP) mają Państwo prawo wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się 
w wyniku wniesienia odwołania, poprzez  przyłączenie się do postępowania odwoławczego.

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  powołanie  ustawy  PZP  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 
Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17 A, 02 – 676 Warszawa, w formie pisemnej 
albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem elektronicznym  weryfikowanym  za 
pomocą  ważnego kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego kopię  przesyła  się  Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma 
faksem  na  numer  telefonu  89 642  30  15  bądź  e  –  mailem  na  adres: 
dobkiewicz@czystesrodowisko.eu.

W  razie  braku  wyraźnego  potwierdzenia  z  Państwa  strony  w  postępowaniu 
dowodowym  Zamawiający  przedłoży  dowód  nadania  faksu  lub  pisma  przesłanego  drogą 
elektroniczną.

Z poważaniem,

Krystyna Dobkiewicz
Dyrektor Biura Związku

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. 2. Strona internetowa
3. a/a




















































































