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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353583-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 125-353583

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiat Chojnicki
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-19-17-808
Adres pocztowy: ul. 31 Stycznia 56
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminy Brusy,
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-19-21-230
Adres pocztowy: ul. Na Zaborach 1
Miejscowość: BRUSY
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-632
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gminy Miejskiej Chojnice,
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-19-296-39
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA CZERSK
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-19-08-755
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 27
Miejscowość: Czersk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-650
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-18-18-271
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 15
Miejscowość: Czersk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-650
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gminy Konarzyny
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-19-35-350
Adres pocztowy: ul. Szkolna 7
Miejscowość: Konarzyny
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-607
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminy Chojnice
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-19-08-755
Adres pocztowy: ul. 31 Stycznia 56 A
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 89-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Matusik
E-mail: przetargi@powiat.chojnice.pl 
Tel.:  +48 0523966584
Faks:  +48 0523966503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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:
Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r.
Numer referencyjny: ZP.272.3.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1.Zamawiający opisani w Rozdziale I SWZ przeprowadzają wspólnie postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego (art. 38 Pzp). Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania oraz wyboru 
najkorzystniejszej oferty (część 1; część 2; część 3 zamówienia) jest Powiat Chojnicki. Zamówienia udzielą 
(podpiszą umowy na dostawę energii elektrycznej) zamawiający opisani w Rozdziale XVIII.
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r do 31.12.2023r. do 
1 119 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie(+/-10%) - zamówienie podstawowe
17 814,44 MWh, z tego: 1)Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 7 614,46 MWh 
(zamówienie podstawowe) – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SWZ
2)Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 2 756,32 MWh szcz. wykaz PPE stanowi Zał. 
1b do SWZ 3)Dla potrzeb oświetlenia drogowegoCzęść 3 zamówienia)7 443,66 MWh szcz. wykaz PPE stanowi 
Zał1c SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 862 658.40 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POWIAT CHOJNICKI

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 466 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej (zamówienie podstawowe) w okresie obowiązywania umowy –
7 614,46 MWh, z tego:
Strefa I 5 440,75 MWh
Strefa II 2 080,62 MWh
Strefa III 93,09 MWh
szacunkowe zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem opcji w okresie obowiązywania umowy –
7 617,02 MWh, z tego:
Strefa I 5 441,51 MWh
Strefa II 2 082,42 MWh
Strefa III 93,09 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.07.2022r do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Zamawiający Gmina Miejska Chojnice - pozycja 3 (numer PPE 590310600000616708) w Załączniku nr 
1a, posiada instalację paneli fotowoltaicznych na obiekcie. Zamawiający przewiduje zawarcie z wykonawcą, 
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którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, umowy na odsprzedaż i bilansowanie energii wytworzonej 
i nie wykorzystanej (około 1,00 MWh w skali roku), która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw.
6. Prawo opcji.
1) Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej po dniu 31.12.2022r. do 2 obiektów Gminy 
Konarzyny (część 1 zamówienia). W ramach opcji zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu dostaw 
energii elektrycznej maksymalnie o 12 miesięcy, tj. do 31.12.2023r. do następujących punktów poboru (łącznie 
lub rozdzielnie)
Załącznik nr 1a
- pozycja 40 – numer ewidencyjny 590243882020102143
i / lub
- poz. 41 – numer ewidencyjny 59024388202086627
Maksymalna ilość energii elektrycznej zakupionej w ramach opcji to 2,56 MWh.
W ramach zamówienia podstawowego dostawy do tych PPE odbywać się będą do dnia 31.12.2022r.
2) Zamawiający Gmina Konarzyny planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na montażu instalacji 
fotowoltaicznych na ww. obiektach. Prawo opcji będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy zamawiający do dni 
30 listopada 2022r. nie zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w obiekcie 590243882020102143 
i / lub 59024388202086627. Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy, 
najpóźniej w dniu 30.11.2022r., Oświadczenia / oświadczeń o skorzystaniu z uprawnienia oraz określającego 
zakres opcji ( wskazanie wydłużonego okresu dostaw oraz przewidywanego wolumenu energii).
3) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ (projektowane postanowienia 
umowy sprzedaży energii elektrycznej - Gmina Konarzyny).
4) Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem zamawiającego.
7. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek 
wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1) Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej po dniu 31.12.2022r. do 2 obiektów Gminy 
Konarzyny (część 1 zamówienia). W ramach opcji zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu dostaw 
energii elektrycznej maksymalnie o 12 miesięcy, tj. do 31.12.2023r. do następujących punktów poboru (łącznie 
lub rozdzielnie)
Załącznik nr 1a
- pozycja 40 – numer ewidencyjny 590243882020102143
i / lub
- poz. 41 – numer ewidencyjny 59024388202086627
Maksymalna ilość energii elektrycznej zakupionej w ramach opcji to 2,56 MWh.
W ramach zamówienia podstawowego dostawy do tych PPE odbywać się będą do dnia 31.12.2022r.
2) Zamawiający Gmina Konarzyny planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na montażu instalacji 
fotowoltaicznych na ww. obiektach. Prawo opcji będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy zamawiający do dni 
30 listopada 2022r. nie zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w obiekcie 590243882020102143 
i / lub 59024388202086627. Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy, 

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

5 / 11



Dz.U./S S125
01/07/2022
353583-2022-PL

6 / 11

najpóźniej w dniu 30.11.2022r., Oświadczenia / oświadczeń o skorzystaniu z uprawnienia oraz określającego 
zakres opcji ( wskazanie wydłużonego okresu dostaw oraz przewidywanego wolumenu energii).
3) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ (projektowane postanowienia 
umowy sprzedaży energii elektrycznej - Gmina Konarzyny).
4) Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem zamawiającego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dotyczy Części 1, Części 2 
oraz Części 3 zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POWIAT CHOJNICKI

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 4 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 2 756,32 MWh, z tego:
Strefa I 1 428,82 MWh
Strefa II 1 327,50 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r., szczegóły dotyczące terminów 
dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SWZ kolumna „Okres 
dostaw”.
5. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną ze skutkiem na dzień poprzedzający 
planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”).
7. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dotyczy Części 1, Części 2 
oraz Części 3 zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POWIAT CHOJNICKI

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 649 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1c do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 7 443,66 MWh, z tego:
Strefa I 6 569,40 MWh
Strefa II 874,26 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii 
elektrycznej na poziomie (+/-10%).
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1c do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze 
skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek 
wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dotyczy Części 1, Części 2 
oraz Części 3 zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów..

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 050-127556

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Puławska 2,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 02-566
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 462 170.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 656 895.57 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Puławska 2
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 02-566
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 701 193.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 024 124.05 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Puławska 2,
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 02-566
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 699 294.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 727 412.32 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się 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 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWACZA
Adres pocztowy: UL.POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2022
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