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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546586-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Radzymin: Paliwa gazowe
2022/S 194-546586

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Voltra Energy Sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających
Adres pocztowy: ul. Reymonta 12E/47
Miejscowość: Radzymin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Strzelin
Miejscowość: Strzelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
Miejscowość: Strzelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Strzeliński Ośrodek Kultury
Miejscowość: Strzelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Izabelin
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Izabelin
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o.
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliszew
Miejscowość: Wieliszew
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o.
Miejscowość: Wieliszew
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Ośrodek Kultury w Wieliszewie
Miejscowość: Wieliszew
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Policzna
Miejscowość: Policzna
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wielicki
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl 
Tel.:  +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
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I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra
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/voltra
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, 
Instytuty Badawcze

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 31/2022 Voltra

II.1.2) Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej 
dostawy paliwa gazowego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego 
dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

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:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Rok 2023
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe
09123000 Gaz ziemny
65200000 Przesył gazu i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej 
dostawy paliwa gazowego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego 
dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
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
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców
dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https:// 
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Rok 2024
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe
09123000 Gaz ziemny
65200000 Przesył gazu i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej 
dostawy paliwa gazowego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego 
dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

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: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców
dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https:// 
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

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:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca:
1) wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy Pzp.
Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ dostępnej na stronie internetowej
https://www.voltra.pl, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia;
2. O udzielenie zamówienia możne ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się̨ posiadaniem:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE);
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 albo podpisanej aktualnej umowy z OSD na 
świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się Miejsce odbioru (dotyczy 
Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż:
Część 1: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
Część 2: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może 
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
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zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których każda dostawa obejmowała 
dostarczenie do odbiorcy co najmniej:
Część 1: 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
Część 2: 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
Każda z dostaw winna być zrealizowana na podstawie trzech odrębnych zamówień (umów, zleceń). W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może 
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1: 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Część 2: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą a beneficjentem musi być pełnomocnik 
Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto pełnomocnika 
Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446. 
Szczegóły w dokumentacji przetargowej.

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: 09/11/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Voltra Energy Sp. z o.o.,ul. Kuszników 38, 03-272 Warszawa , POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert odbędzie się poprzez odszyfrowanie i zamieszczenie na profilu Pełnomocnika Zamawiających 
informacji o złożonych ofertach: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra
Przed otwarciem ofert na profilu Pełnomocnika Zamawiających Pełnomocnik Zamawiających zamieści 
informację o kwocie jaka przeznaczona jest na realizację zamówienia (https://platformazakupowa.pl/pn/voltra

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego 
integralną część.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w SWZ.
3. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w 
art. 118 Pzp:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w sekcji III.1.2 i III.1.3. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
2) 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 zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w sekcji III.1.1 ust. 1 pkt 1 ogłoszenia.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, składa:
a) podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania;
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji III.1.2 i 1.3 odpowiednio do udostępnianych 
zasobów.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców
dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https:// 
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

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: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX 
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 
ustawy Pzp.
7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) w terminie 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,
3) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec 
treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
4) w przypadkach innych niż określone w pkt 1–3 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.

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: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2022
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