
1 

 

Warszawa, dnia 27.07.2022 r.  

 

Prezes  

Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

 

Zamawiający:  Gmina Wierzbica 

  Urząd Gminy Wierzbica 

ul. Kościuszki 73 

26-680 Wierzbica 

NIP: 948 238 24 81 

e-mail: wierzbica@wierzbica.pl  

www.wierzbica.pl 

tel.: +48 48 618 36 10 

reprezentowany przez: 

adw. Jakub Rudnicki 

Mazurek Rudnicki Adwokacka Sp. p. 

ul. Grójecka 194, lok 188 

02-390 Warszawa 

tel./fax: 22 305 36 55 

mail: biuro@kancelariamazurek.pl 

 

 

Odwołujący:  MS-EKO Sp. z o.o. 

ul. Modlińska 129 lok. U7 

03-186 Warszawa 

KRS: 0000390396  

reprezentowany przez: 

r. pr. Katarzynę Latecką  

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy 

ul. Wspólna 50 lok. 6 

00-684 Warszawa 

fax: 22 598 93 33 

mail: kancelaria@pierog.pl 

 

sygn. akt KIO 1832/22 

termin posiedzenia: 27.07.2022 r., godz. 10.00 

 

PISMO PROCESOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

W imieniu Gminy Wierzbica  (dalej jako „Zamawiający’’) – niniejszym wnoszę pismo procesowe, w 

którym precyzję odpowiedź na odwołanie z dnia 25.07.2022 r. dotyczącą odwołania z dnia 

11.07.2022 r. wykonawcy MS-EKO Sp. o.o. (dalej jako „Odwołujący’’) wniesione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
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nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów z PSZOK”, numer referencyjny: RI.271.02.2022: 

W celu usunięcia wątpliwości, co do przesłanki odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w § 7 ust. 6 

lit. a) wzoru umowy, Zamawiający uwzględnienia zarzut nr 6 odwołania w części w taki sposób, że 

dokona modyfikacji § 7 wzoru umowy dodając w nim ust. 6 o następującej treści: 

 

„6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w przypadku: 

a) braku płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 14 dni od upływu terminu 

płatności ustalonego w umowie, 

b) odmowy bez uzasadnienia zatwierdzenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług w 

okresie rozliczeniowym pomimo skierowania przez Wykonawcę do Zamawiającego pisemnego 

wezwania do przedstawienia uzasadnienia odmowy z wyznaczeniem Zamawiającemu terminu 

na przedstawienie wskazanego uzasadnienia,  

Wykonawca może odstąpić od umowy na podstawie przesłanek określonych w literach a) i b) 

niniejszego ustępu w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane 

usługi obliczone zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje twierdzenia i wnioski z odpowiedzi na odwołanie z 

dnia 25.07.2022 r. 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

………………………………………….. 

 


