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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389738-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wlkp.: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 160-389738

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 10
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
E-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477911491
Faks:  +48 477911495
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubuska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021–2023
Numer referencyjny: ZP-9/2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w 
latach 2021–2023”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego 
w latach 2021–2023.
3. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z danymi logistycznymi, ilości szacunkowe oraz standardy 
jakościowe zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 
SOPZ”.
4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia 
przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w 
latach 2021–2023”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego 
w latach 2021–2023.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy wynosi 14 460 368 kWh, wg następujących 
grup taryfowych:
a) C 11 – 3 094 156 kWh;
b) C 12 a szczyt – 10 550 kWh;
c) C 12 a poza szczyt – 29 800 kWh;
d) C 21 – 10 629 247 kWh;
e) C 22 a szczyt – 193 960 kWh;
f) C 22 a poza szczyt – 484 487 kWh;
g) G 11 – 18 168 kWh.
4. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z danymi logistycznymi, ilości szacunkowe oraz standardy 
jakościowe zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 
SOPZ”.
5.. Zamawiający wprowadza prawo opcji na zwiększenie oraz na zmniejszenie ilości zamówionej energii 
zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy zakres tego 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji:
a) zamówiona ilość energii w podstawowym zakresie wynosi 14 460 368 kWh;
b) dopuszczalna jest realizacja umowy do 20 % mniej zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, o 
którym mowa w lit. a niezależnie od rodzaju taryfy, w przypadku likwidacji punktów poboru lub zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię we wskazanych w umowie punktach poboru. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia wobec niewykorzystanej ilości energii w terminie wykonania zamówienia;
c) dopuszczalna jest realizacja umowy, do 20 % więcej zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, 
o którym mowa w lit. a, niezależnie od rodzaju taryfy, w przypadku włączenia przez Zamawiającego nowego 
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punktu poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na energię we wskazanych w umowie punktach poboru. W 
przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na energię elektryczną we wskazanych w umowie 
punktach poboru realizacja umowy może zostać zwiększona maksymalnie do 20 % ilości energii planowanej 
do zużycia w każdym ze wskazanych w umowie punktów, zawsze łącznie nie więcej niż do 20 % więcej 
zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, o którym mowa w lit. a) wraz z nowymi punktami poboru. 
Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które 
zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy.
6. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy. Zamawiający wystosuje pisemną informację o 
wprowadzanej zmianie do Wykonawcy oraz ustali termin rozpoczęcia realizacji umowy w zmienionym zakresie.
7. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia, reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego 
urzędowania oraz ograniczy do niezbędnego minimum przerwy w dostawie energii elektrycznej 
spowodowanych awarią.
8. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie 
dla każdego punktu poboru iloczynu ilości sprzedanej energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii 
elektrycznej.
9. Odczyty rozliczeniowe i rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą zgodnie z 
okresem rozliczeniowym stosowanym przez operatora systemu dystrybucyjnego ustalonym w taryfie.
10. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej 
załączników.
11. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
12. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, gwarancji reklamacji oraz zasady 
płatności zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

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: 01/01/2021
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający wprowadza prawo opcji na zwiększenie oraz na zmniejszenie ilości zamówionej energii 
zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy zakres tego 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji:
a) zamówiona ilość energii w podstawowym zakresie wynosi 14 460 368 kWh;
b) dopuszczalna jest realizacja umowy do 20 % mniej zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, o 
którym mowa w lit. a niezależnie od rodzaju taryfy, w przypadku likwidacji punktów poboru lub zmniejszenia 
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zapotrzebowania na energię we wskazanych w umowie punktach poboru. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia wobec niewykorzystanej ilości energii w terminie wykonania zamówienia;
c) dopuszczalna jest realizacja umowy, do 20 % więcej zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, 
o którym mowa w lit. a, niezależnie od rodzaju taryfy, w przypadku włączenia przez Zamawiającego nowego 
punktu poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na energię we wskazanych w umowie punktach poboru. W 
przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na energię elektryczną we wskazanych w umowie 
punktach poboru realizacja umowy może zostać zwiększona maksymalnie do 20 % ilości energii planowanej 
do zużycia w każdym ze wskazanych w umowie punktów, zawsze łącznie nie więcej niż do 20 % więcej 
zamówionej ilości energii w podstawowym zakresie, o którym mowa w lit. a wraz z nowymi punktami poboru. 
Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które 
zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy.
2. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy. Zamawiający wystosuje pisemną informację o 
wprowadzanej zmianie do Wykonawcy oraz ustali termin rozpoczęcia realizacji umowy w zmienionym zakresie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – waga 100 %.
2. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1 stycznia 2021 r., lecz nie wcześniej 
niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim 
sprzedawcą, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 
realizacji przez OSD.

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:
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca, wykaże, 
poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, że 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, tj. posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze 
zm.).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka 
cywilna) powyższy warunek musi spełnić, co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część 
zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wyrok ZA UZP/ZO/0-1089/05).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się w oparciu o informacje zawarte
W dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. XIII SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca 
spełnia wyżej postawione warunki. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia – zgodnie z 
drukami własnymi Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do protokołu z postępowania w trybie 

19/08/2020 S160
https://ted.europa.eu/TED

4 / 8



Dz.U./S S160
19/08/2020
389738-2020-PL

5 / 8

przetargu nieograniczonego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, 
poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże, 
że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) – co najmniej trzy dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie 
minimum 5 000 000 kWh w skali roku – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 
załączy dowody potwierdzenia, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka 
cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej.
2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wyrok ZA UZP/ZO/0-1089/05).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. XIII SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca 
spełnia wyżej postawione warunki. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia – zgodnie z 
drukami własnymi Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do protokołu z postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu:
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany 
złożyć:
— wykaz dostaw (wzór – zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 
czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
Uwaga:
— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) 
warunek może być spełniony wspólnie przez wszystkich członków konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej,
— w przypadku złożenia kopii dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio 
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą,
— ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt. XI ppkt 2 lit. a SIWZ,
— jeśli Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, 
zgodnie z treścią § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z w/w wykazem również dokumentów, 
które określają w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wykazane zdolności dotyczą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Projekt umowy zawiera warunki i okoliczności możliwych zmian treści umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 
SIWZ, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
5. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Ze względu na ograniczoną dopuszczalność znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia 
przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, POLSKA

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:
III–IV kwartał 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Ze względu na ograniczoną dopuszczalna ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia 
wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia oraz formach składania zawiera pkt XIII 
SIWZ.
2. W ofercie należy złożyć: oświadczenie w formie JEDZ, formularz ofertowy oraz jeśli dotyczą: 
pełnomocnictwo, ośw. o woli współpracy Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo do 
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reprezentowania wspólników s.c, zobow. innego podm. oraz dowód wniesienia wadium – w przypadku 
wniesienia w formie innej niż pieniężna.
3. Pkt XIII SIWZ zawiera również inf. dotyczące udziału innego podmiotu, podwykonawców, Wykonawców 
zagranicznych.
4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy Pzp.
5. Wykaz dok. i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
zgodnie z art.25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (szczegóły zawiera pkt XIII SIWZ):
a) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy 
Pzp;
b) odpis z wł. rejestru lub z CEIDG;
c) zaśw. właść. naczelnika US;
d) zaśw. wł. terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS;
e) oświadczenia Wykonawcy – zgodnie z pkt. XIII ppkt 3 lit. b.5–b.8 SIWZ.
6. W zakresie ośw. o grupie kapitałowej zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, (pkt XIII ppkt 2 SIWZ).

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2020
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