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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Gostyń
Adres pocztowy: Rynek 2
Miejscowość: Gostyń
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-800
Państwo: Polska
E-mail: mszymanska@um.gostyn.pl 
Tel.:  +48 655752126
Faks:  +48 655752114
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.gostyn.pl

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

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:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek 
organizacyjnych na okres od 01.07.2022 do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: GKOS.271.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dostawa 
paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.07.2022 r. do 
31.12.2023 r. w podziale na dwie części:
1. część I dotyczy punktów poboru gazu (również zwane PPG), które będą rozliczane wg ceny taryfowej 
zatwierdzonej przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, wielkość 
zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia wynosi: 5 294 665 kWh – wg załącznika nr 1A do SWZ.
2. część II dotyczy PPG rozlicznych wg cen rynku konkurencyjnego oraz w części rozliczanych wg ceny 
taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa URE, wielkość zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia 
wynosi: 4 252 320 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ.

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:
Dotyczy punktów poboru gazu (zwane PPG), które będą rozliczane wg ceny taryfowej zatwierdzonej przez 
Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach sł
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części 
może być złożona tylko jedna oferta. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo 
– odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1A, 1B do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych 
służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora 
systemu.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw 
bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, 
IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. Własność paliwa gazowego przechodzi 
na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 
wykorzystania paliwa gazowego. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 
lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa 
gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem szacowanej ilości. 
Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje 
automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać 
i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku zamawiający złoży 
wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez 
niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez 
prezesa URE nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania 
przez zamawiającego z prawa do zmiany łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości 
zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Rozliczenia za sprzedaż 
i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-
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rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów 
w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek 
Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego 
z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany 
okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu 
danych pomiarowych od osd, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa 
gazowego. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie wykonawcy miesięcznych odczytów z licznika dla 
grup taryfowych z liczbą odczytów w roku 1 i 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Dostarczony gaz ziemny powinien 
spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu ziemnego.

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: 01/07/2022
Koniec: 31/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dotyczy PPG rozlicznych wg cen rynku konkurencyjnego oraz w części rozliczanych wg ceny taryfowej 
zatwierdzonej przez Prezesa URE
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński

II.2.4) Opis zamówienia:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części 
może być złożona tylko jedna oferta. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo 
– odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1A, 1B do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych 
służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora 
systemu.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie 
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z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw 
bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, 
IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. Własność paliwa gazowego przechodzi 
na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 
wykorzystania paliwa gazowego. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 
lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa 
gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem szacowanej ilości. 
Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje 
automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać 
i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku zamawiający złoży 
wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez 
niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez 
prezesa URE nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania 
przez zamawiającego z prawa do zmiany łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości 
zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Rozliczenia za sprzedaż 
i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów 
w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek 
Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego 
z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany 
okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu 
danych pomiarowych od osd, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa 
gazowego. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie wykonawcy miesięcznych odczytów z licznika dla 
grup taryfowych z liczbą odczytów w roku 1 i 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Dostarczony gaz ziemny powinien 
spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu ziemnego.

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: 01/07/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami gazowymi, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 
32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane,
Powyższy warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakościowym:
wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem w którym upływa termin składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie 
w zrealizowaniu co najmniej dwóch dostaw na kompleksową dostawę gazu u dwóch zamawiających, gdzie 
wielkość roczna każdej z nich nie była niższa niż:
a) dla I części zamówienia: 3 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy,
b) dla II części zamówienia: 2 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy.
Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy 
warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana 
musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w tym warunku.
Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy 
sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części, Wykonawca może się wykazać jedną 
dostawą na łączną wielkość odpowiadającą sumie rocznej wielkości dla części I i II, albo maksymalnie dwiema 
oddzielnymi dostawami na łączną wielkość roczną odpowiadającą co najmniej sumie wielkości rocznych dla 
poszczególnych części I i II, przy czym jedna z nich ma odpowiadać wielkości rocznej dla części I zamówienia tj. 
min. 3 000 000 kWh.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określają załączniki 2A i 2B do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2022
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: 10/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/595723

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:
październik 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu 
mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, 
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy pod adresem https://
platformazakupowa.pl/transakcja/595723.
3. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

https://platformazakupowa.pl/transakcja/595723
https://platformazakupowa.pl/transakcja/595723
https://platformazakupowa.pl/transakcja/595723
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 
zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2.Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.4.Odwołanie powinno wskazywać 
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.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.7.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 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.8.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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 9.Odwołanie wobec 
czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 10.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 13. 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. 14. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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równoznaczne z jej wniesieniem. 15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami 
postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Pozostałe informacje 
znajdują się w dziale 19 SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2022
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