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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473213-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałcz: Elektryczność
2022/S 167-473213

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiat Wałecki
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 17
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska
E-mail: zp@pgksa.pl 
Tel.:  +48 523456081
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatwalecki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Geotermia Czarnków Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Os. Parkowe 27
Miejscowość: Czarnków
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://geotermiaczarnkow.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czarnków
Adres pocztowy: ul. Rybaki 3
Miejscowość: Czarnków
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.czarnkowgmina.pl/
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I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Czarnków
Adres pocztowy: Plac Wolności 6
Miejscowość: Czarnków
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://czarnkow.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie
Adres pocztowy: ul. Gdańska 48
Miejscowość: Czarnków
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mkiw.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Adres pocztowy: ul. Rybaki 3
Miejscowość: Czarnków
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Drawsko
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Miejscowość: Drawsko
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-733
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminadrawsko.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Krzyż Wielkopolski
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 14
Miejscowość: Krzyż Wielkopolski
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-761
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://krzyz.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 9/4
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zec-walcz.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lipka
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 28
Miejscowość: Lipka
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 77-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminalipka.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubasz
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 37
Miejscowość: Lubasz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-720
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lubasz.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Adres pocztowy: ul. Wolności 37
Miejscowość: Mirosławiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-650
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zecwik.miroslawiec.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Połajewo
Adres pocztowy: ul. Obornicka 6a
Miejscowość: Połajewo
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polajewo.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wałcz
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 8
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.walcz.ug.gov.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 99
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pwsz.eu

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Wieleń
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 34
Miejscowość: Wieleń
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wielen.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wierzchowo
Adres pocztowy: ul. Długa 29
Miejscowość: Wierzchowo
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wierzchowo.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wyrzysk
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 29
Miejscowość: Wyrzysk
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 89-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wyrzysk.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Podgórna 1A
Miejscowość: Wyrzysk
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 89-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pwikwyrzysk.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Wysoka
Adres pocztowy: Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
Miejscowość: Wysoka
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 89-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminawysoka.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Białośliwie
Adres pocztowy: ul. Księdza Kordeckiego 1
Miejscowość: Białośliwie
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 89-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
E-mail: zp@pgksa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bialosliwie.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Święciechowa
Adres pocztowy: ul. Ułańska 4
Miejscowość: Święciechowa
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 64-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska
E-mail: zp@pgksa.pl 
Tel.:  +48 523456081
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.swieciechowa.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Adres pocztowy: al Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska
E-mail: zp@pgksa.pl 
Tel.:  +48 523456081
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.cos.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Adres pocztowy: ul. Kołobrzeska 44
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kowalska
E-mail: zp@pgksa.pl 
Tel.:  +48 523456081
Adresy internetowe:
Główny adres: https://107sw.pl/

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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/653671
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/transakcja/653671
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:
Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Numer referencyjny: IZ.272.16.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
- do 2 172 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 22 444,49 MWh zamówienie 
podstawowe, z tego:
1) Do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R (Część 1 zamówienia) – 12 027,54 MWh – wykaz PPE stanowi 
Załącznik 1a do SWZ
2) Do lokali i obiektów – grupa taryfowa B (Część 2 zamówienia) – 5 379,95 MWh – wykaz PPE stanowi 
Załącznik 1b SWZ.
3) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 3 zamówienia) – 5 037,00 MWh – wykaz PPE stanowi Załącznik 
1c SWZ.
2. Standardy jakościowe
1)Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardach jakościowych.
2)Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w Pe oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zm. i 
Rozporządzeniu Ministra Energii

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:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALI I OBIEKTÓW– grupy taryfowe C, G, R
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatów: wałeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, leszczyńskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1291 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) stanowi Załącznik 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 12 027,54 MWh, z tego:
Strefa I - 7 719,72 MWh
Strefa II - 4 307,82 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych PPE opisano w 
Załączniku nr 1a do SWZ.
5. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu posiada status Wytwórcy - Pozycja nr 2 (numer PPE 
590310600000507891) w Załączniku nr 1a do SWZ - zamawiający posiada instalację paneli fotowoltaicznych. 
Zamawiający przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż i 
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bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (około 15,00 MWh w skali roku), 
która obowiązywać będzie przez cały okres dostaw. Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na 
odsprzedaż energii na wzorcu stosowanym przez wykonawcę
6. 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).
. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym 
i zamawiającego (odbiorców) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 
reprezentowania zamawiającego (odbiorców) przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 139 ust. 1 Pzp, tj. możliwość dokonania, w pierwszej 
kolejności, badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.
8. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania część 1 zawarte zostaną 23 umowy.
9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca wniesie 23 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej zawieranej umowy.
10. Zamawiający żąda wniesienia wadium - część 1 zamówienia: 500.000,00 PLN.

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: 01/01/2023
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
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALI I OBIEKTÓW– grupa taryfowa B
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatów: wałeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 12 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) stanowi Załącznik 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 5 379,95 MWh, z tego:
Strefa I - 3 253,83 MWh
Strefa II - 1 029,37 MWh
Strefa III - 1 096,75 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych PPE opisano w 
Załączniku nr 1b do SWZ.
5. Zamawiający – Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie - przewiduje prawo opcji
6. Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. posiada status Wytwórcy 
dla: Pozycji nr 1 (numer PPE 590310600002313155) oraz Pozycji nr 2 (numer PPE 590310600018582897) w 
Załączniku nr 1b do SWZ - zamawiający posiada instalację paneli fotowoltaicznych (odpowiednio o mocy 30 i 50 
kW). Zamawiający przewiduje zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umów na odsprzedaż 
i bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacjach OZE i nie wykorzystanej (około 1,00 MWh w skali roku 
dla każdego z obiektów), które obowiązywać będą przez cały okres dostaw. Zamawiający wyrazi zgodę na 
zawarcie umów na odsprzedaż energii na wzorcu stosowanym przez wykonawcę
6. 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).
Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym 
i zamawiającego (odbiorców) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 
reprezentowania zamawiającego (odbiorców) przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 139 ust. 1 Pzp, tj. możliwość dokonania, w pierwszej 
kolejności, badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.
8. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania część 2 zawartych zostanie 6 umów.
9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca wniesie 6 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej zawieranej umowy.
10. Zamawiający żąda wniesienia wadium - część 2 zamówienia: 250.000,00 PLN.
11. Układy pomiarowe są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy

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: 01/01/2023
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: tak
Opis opcji:
1) Prawem opcji objęta może być dostawa energii elektrycznej do 2 obiektów Miejskiej Kanalizacji i 
Wodociągów Sp. z o.o. w Czarnkowie:
- pozycja 1, numer ewidencyjny 590310600000620255 oraz
- pozycja 2, numer ewidencyjny 590310600000635129 w Załączniku nr 1b do SWZ.
W ramach opcji zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia planowanego zużycia energii elektrycznej 
maksymalnie o 40%.
2) Zamawiający planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na ww. 
obiektach o mocy 50 kWp każda, a w konsekwencji planuje rozliczenia energii wprowadzonej do sieci jako 
wytwórca. W takim przypadku zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowę 
na odsprzedaż i bilansowanie wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej energii elektrycznej. 
Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odsprzedaż energii na wzorcu stosowanym przez 
wykonawcę.
3) Prawo opcji może mieć zastosowanie zarówno do jednego, jak i do 2 obiektów. Prawo opcji będzie miało 
zastosowanie, w sytuacji gdy zamawiający zamontuje i podłączy instalację fotowoltaiczną w danym obiekcie.
4) Skorzystanie przez zamawiającego z opcji nastąpi poprzez złożenie wykonawcy Oświadczenia o 
skorzystaniu z uprawnienia określającego zakres opcji (wskazanie punktów poboru i szacowane zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej) podpisanego przez osobę umocowaną. Oświadczenie złożone zostanie na piśmie 
bądź w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym) na adres wykonawcy 
lub adres e-mail wskazany w Umowie sprzedaży energii elektrycznej.
5) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 8a do SWZ (projektowane postanowienia 
umowy sprzedaży energii elektrycznej - Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie).
6) 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
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatów: wałeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, leszczyńskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 869 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) stanowi Załącznik 1c do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 5 037,00 MWh, z tego:
Strefa I 4 621,28 MWh
Strefa II 415,72 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych PPE opisano w 
Załączniku nr 1c do SWZ.
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).
Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym 
i zamawiającego (odbiorców) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do 
reprezentowania zamawiającego (odbiorców) przed OSD - proces zmiany sprzedawcy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 139 ust. 1 Pzp, tj. możliwość dokonania, w pierwszej 
kolejności, badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.
7. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania część 3 zawartych zostanie 13 umów.
8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca wniesie 13 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy odrębnie dla każdej zawieranej umowy.
9. Zamawiający żąda wniesienia wadium - część 3 zamówienia: 250.000,00 PLN.

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: 01/01/2023
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
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej.

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:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
a) którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub 
zawodowej;
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 Pzp oraz art.109 ust.1 pkt 4 Pzp.
c) wobec, których nie zachodzą przesłanki wykluczenia o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawa z dnia 13 
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) dalej Ustawa sankcyjna oraz art. 5k 
Rozporządzenia (UE ) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE ) 2022/576.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże – dotyczy część 1/ część 2/ część 3 zamówienia – posiadanie uprawnień w zakresie 
obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki .
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on 
zrealizuje dostawę energii elektrycznej.
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.
4. Do oferty (dotyczy oferty na część1, część 2 i część 3) wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie (art. 125 ust. 2 Pzp) jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wykorzystania 
przygotowanego przez zamawiającego oświadczenia JEDZ w wersji edytowalnej (Załącznik nr 3 do SWZ), 
wykonawca zobowiązany jest uzupełnić obszary, które nie zostały przez zamawiającego przekreślone. W części 
IV zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), 
bez konieczności wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D. W przypadku polegania na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca załącza do oferty JEDZ podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Wraz z Ofertą wykonawca składa Oświadczenie potwierdzające, że nie zachodzą w stosunku do 
wykonawcy /do podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości 
zamówienia oraz podwykonawcy i / lub dostawcy, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia 
przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k Rozporządzenia UE) nr 
833/2014
7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w kwocie nie mniejszej niż wskazaną przez zamawiającego.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości nie 
mniejszej niż wskazana poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część wykonawca musi wykazać posiadanie środków 
finansowych lub zdolność kredytową stanowiących równowartość sumy środków wymaganych dla części, na 
które wykonawca składa ofertę.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, 
zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu 
opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym 
dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, dostawy energii elektrycznej o 
wymaganym wolumenie oraz do wymaganej ilości punktów poboru.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Okres 
wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10.000 MWh
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1.000 PPE
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh
3) W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia:
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 500 PPE
W przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część, wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostawy 
o wolumenie oraz ilości PPE stanowiące równowartość sumy dostaw wymaganych dla części na które 
wykonawca składa ofertę,
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 
została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Zał. nr 8 i 8a do SWZ.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% wartości umów - dot. Części 1, Części 2 oraz Części 3 zam.
3. W przypadku podpisywania umów przez Pełnomocnika wykonawcy, Pełnomocnik zobowiązany będzie 
do złożenia dokumentu (Pełnomocnictwa), potwierdzającego umocowanie do tej czynności, o ile złożone w 
postępowaniu Pełnomocnictwo nie obejmowało tej czynności prawnej.
4. Wykonawcy, o których mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z 
zastrzeżeniem zapisów Projektowanych postanowień umowy
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 
§ 11 ust.2 umowy.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2022
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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: 25/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
W siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A., ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 
Bydgoszcz.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert złożonych na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która 
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinf. o zmianie terminu otwarcia

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:
Planowany termin wszczęcia kolejnego postępowania III kwartał 2023r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dn.18.072002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 
"Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/
transakcja/653671. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp (JEDZ) sporządza się pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ oraz Oświadczenie wg 
załącznika 3a do SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem JEDZ także oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego 
zasoby oraz Oświadczenie - Załącznik 3b potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby.
7. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu (składane na 
wezwanie zamawiającego). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 
dowodowych (dotyczy Część 1 / Część 2 /Część 3 zamówienia):
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, - wzór oświadczenia stanowi Załącznik 
nr 5 do SWZ
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem
4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 
Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.1 do SWZ).
5) O ile dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu JEDZ (w zakresie wskazanym w Załączniku nr 6.2 do SWZ).
6) Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on zrealizuje dostawę energii elektrycznej. W takim 
przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub 
Część 3 zamówienia) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani).
3. Sposób obliczenia ceny - Dla potrzeb porównania złożonych ofert do obliczenia ceny brutto należy przyjąć 
podstawową stawkę podatku VAT tj. 23%. Dla potrzeb ustalenia ceny netto za MWh należy przyjąć podatek 
akcyzowy w kwocie 5 zł/MWh.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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 
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 Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2022
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