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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460723-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2022/S 162-460723

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Nowosolna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7282562272
Adres pocztowy: ul. Rynek Nowosolna 1
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 92-703
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Rudziński
E-mail: s.rudzinski@ugnowosolna.pl 
Tel.:  +48 426164500
Faks:  +48 426164544
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminanowosolna.pl
Adres profilu nabywcy: www.gminanowosolna.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminanowosolna
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminanowosolna
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:
Dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowosolna w ramach projektu „Zwiększenie 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna”
Numer referencyjny: RI.271.1.9.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 87 zestawów instalacji fotowoltaicznych, 1 kotła na 
biomsę i 1 zestawu pompy ciepła w domach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Nowosolna. Przedmiotem 
zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i 
uruchomienie 87 kpl. zestawów fotowoltaicznych o trzech poziomach mocy – 3,24 kWp, 4,32 kWp i 5,04 kWp . 
Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika. Ponadto 
po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i 
przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie dwukierunkowych liczników 
energii elektrycznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 373 500.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
42511110 Pompy grzewcze
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki

II.2.4) Opis zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 87 zestawów instalacji fotowoltaicznych, 1 kotła na 
biomsę i 1 zestawu pompy ciepła w domach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Nowosolna. Przedmiotem 
zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i 
uruchomienie 87 kpl. zestawów fotowoltaicznych o trzech poziomach mocy – 3,24 kWp, 4,32 kWp i 5,04 kWp . 
Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika. Ponadto 
po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i 
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przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie dwukierunkowych liczników 
energii elektrycznej.
4.2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie jednego kotła na biomasę i 
jednego zestawu pompy ciepła.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.
4.4. Dostawa obejmuje urządzenia fabrycznie nowe i nie używane. Wykonawca zapewni w cenie oferty odbiór, 
szkolenie i instruktaż użytkowników.
4.5. Zamawiający wymaga 10 letniej gwarancji na konstrukcję montażową pod moduły fotowoltaiczne.
4.6. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić w swojej ofercie, że około 10% instalacji zostanie 
zamontowana na gruncie.
4.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zamówienie nie jest podzielone na 
części z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia stanowi jedną nierozerwalną całość i nie może on zostać z 
przyczyn technicznych i funkcjonalnych podzielony na części).
4.8. Pod pojęciem dostawa sprzętu należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu 
zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, jego instalacja w miejscu wskazanym przez użytkownika 
wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń ze sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej 
konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia użytkownika.
4.9. Dostawa przedmiotu zamówienia współfinansowany w ramach projektu: „Zwiększenie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna-etap II” ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4.11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
4.13. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
4.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu 
zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku 
nr 2 do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie 
wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki 
towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego 
asortymentu określone przez jego producenta.
4.15. Zgodnie z art. 139 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 373 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
4.9. Dostawa przedmiotu zamówienia współfinansowany w ramach projektu: „Zwiększenie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna-etap II” ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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:
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące::
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w 
tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych 
przepisów - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
Wykonawca posiada w wykazie wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
d.1.1) co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją instalacji fotowoltaicznych, które w swoim zakresie 
obejmowało montaż min. 50 instalacji fotowoltaicznych wraz z rozbudową wraz z ich uruchomieniem z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy
Informacje należy podać w załączniku nr 5 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla 
potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których 
mowa powyżej.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach 
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, 
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za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
9.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9.3. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) stosuje się postanowienia pkt 10.16 i nast. SWZ.
9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 9 SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji określa projekt umowy stanowiący zał. nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 15:30

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: 25/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 15:45
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 września 2022 r. o godz. 15:45 za pomocą Platformy - https://
platformazakupowa.pl/pn/gminanowosolna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych.
a) Do oferty wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 2) Ustawy dołącza oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). 
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe.
b) Dodatkowo, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3a do SWZ.
c) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
c1) .1) Wykazu dostaw według wzoru - zał. nr 5 do SWZ,
c.2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w 
zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy;
- art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
c.3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej,
c.4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
c.5) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 Ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, a których mowa w:
- art. 108 ust 1 pkt 3 Ustawy
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do SWZ,
c.6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenie na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 
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służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 3c do SWZ)
c.7) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu zawartym w Załączniku nr 
3a SWZ w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem 2022/576 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3d do SWZ
Szczegółowy opis wymaganych dokumentów i oświadczeń dotyczących podstaw wykluczenia i spełniania 
warunków udziału zawiera pkt 9 i 10 SWZ.
II. Kryteria oceny ofert:
1. Cena oferty brutto - 60 pkt
2. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne - 10 pkt
3. Okres gwarancji na falownik/inwerter - 10 pkt
4. Certyfikaty jakości - 10 pkt
5. Sprawność modułów fotowoltaicznych - 5 pkt
6. Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego - 5 pkt
Szczegółowy opis sposobu oceny określa pkt 20 SWZ.
III. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w następującej 
wysokości: 20 000,- zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje w tym zakresie 
określa pkt 12 SWZ.
IV. Zamawiający wymaga złożenia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje w tym zakresie określa pkt 22 SWZ. 
V. Sposób przygotowania oferty został określony przez Zamawiającego w pkt 14 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy.
23.2. Odwołanie przysługuje na:
23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy;
23.2.c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
23.3. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego 
wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.2.a).
23.4. 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 ue lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 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.
23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej.
23.7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
23.10. 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.
23.11. Do odwołania dołącza się:
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego w warszawie – sądu zamówień publicznych za 
pośrednictwem prezesa krajowej izby odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub 
postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2022
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