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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483064-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Garwolin: Elektryczność
2022/S 170-483064
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8260003382
Adres pocztowy: Polska
Miejscowość: Garwolin
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Bronisz
E-mail: biuro@pwikgarwolin.pl
Tel.: +48 601375076
Faks: +48 256843863
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikgarwolin.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pwikgarwolin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pwikgarwolin.ezamawiajacy.pl/

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od
01.01.2023 r. do 31.12.2023
Numer referencyjny: DE.1.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000 Elektryczność

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
a) Dostarczyć energię elektryczną do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r. w ilości szacunkowej około 4 301MWh w skali całego roku
zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Garwolin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
Dostarczyć energię elektryczną do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
w Garwolinie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z wykazem: załącznik nr 9
2. W ramach zamówienia będzie obowiązywał miesięczny okres rozliczeniowy (od 1-szego do ostatniego dnia
kalendarzowego danego miesiąca).
3. Termin płatności 30 dni i nie mniej niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, Wykonawca prześle na uzgodniony adres
e-mailowy skan faktur za zakończony okres rozliczeniowy.
5. Zamawiający przekaże w formie pisemnej wszelkie niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD.
7. Umowy dystrybucyjne dotyczące PPE objęte nin. postępowaniem przetargowym zawarte są na czas
nieokreślony.
8. Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zamawianej energii mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w
trakcie trwania umowy. Zaoferowane ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
9. Wykonawca powinien podać cenę energii elektrycznej z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z
realizacją zamówienia.
10. Wykonawca - dostawca energii elektrycznej musi posiadać zawartą umowę z lokalnym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego, tj. przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A. Zmiana Sprzedawcy winna odbywać się
zgodnie z zasadami przyjętymi w PGE Dystrybucja S.A.
11. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez
Zamawiającego, zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę fakturami.
12. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
13. Zamawiający informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o
mocy 49,8 kW i dotychczas całkowita produkcja energii była wykorzystywana we własnym zakresie na potrzeby
technologiczne oczyszczalni ścieków i nie była odsprzedana do dotychczasowego operatora.
Ciąg dalszy Opisu zamówienia w sekcji III pkt III.1.2.
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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

3/9

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:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia o
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, i w art. 109. ust. 1 pkt. 1, 4, 8 oraz 10 ustawy Pzp,
Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ dostępnej na stronie internetowej
https://pwikgarwolin.ezamawiajacy.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych
środków dowodowych w tym zakresie).
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; Za spełniających warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże,
że:
- posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn.
zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - (Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie)
d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).
Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6 i 7
SWZ na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego formularzem JEDZ.
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Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt. 7.3 SWZ„
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa
powyżej (JEDZ) 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.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa powyżej (JEDZ), także oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 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 - zał. nr 7 do
SWZ.
2. Formularz oferty - zał. nr 1 do SWZ;
3. Formularz cenowy - zał. nr 1a do SWZ;
4. Dowód wniesienia wadium;- nie dotyczy
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub.
6. W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem Pełnomocnika, powinien dołączyć pełnomocnictwo
obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Ciąg dalszy pkt. II.2.4.Opisu zamówienia:
14. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen
określonych w umowie.
15. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie
odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w odnawialnych źródłach energii
elektrycznej oraz w zakresie bilansowania handlowego na zasadach określonych przepisami ustawy
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.),
zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.), zasadami określonymi w
koncesjach, postanowieniami Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz w oparciu o ustawę
Pzp. 17. Wykonawca jest zobowiązany przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy do podpisania
z Zamawiającym odrębnej umowy na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w
odnawialnych źródłach energii wraz z usługą bilansowania handlowego odsprzedanej energii. Przedmiotowa
Umowa będzie sporządzona wg wzoru Wykonawcy, przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu. Do
rozliczenia Wykonawcy w powyższym zakresie Zamawiający przyjmie obowiązującą w danym okresie
rozliczeniowym średnią cenę energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a
ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), ogłoszonej przez Prezesa Urzędu
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Regulacji Energetyki zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 pkt. 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r.,
poz. 716 z późn. zm.). Do ceny zostanie naliczony obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym podatek VAT.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną usługę polegającą na dostawie
energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł netto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw, spełniających wymagania określone w pkt III.1.3, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których
dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w wzorze
umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej
oferty.

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: 11/10/2022
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: 11/12/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin. Informacje o osobach
upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. Zamawiający, najpóźniej przed
otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; lub aktualnie obowiązującą koncesję w
zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; dokument
należy złożyć w formie kopii elektronicznie poświadczonej „za zgodność z oryginałem".
2. Wykaz dostaw, spełniających wymagania określone w pkt III.1.3., wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
3. Odpis lub inf. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem w
zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego;
5. oświadczenie. o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do SWZ; Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w
sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
7. zaświadczenie. albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
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należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
8. oświadczenie .Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w artykule 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art.
109 ust. 1 pkt 1,8,10 Pzp, złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jej
integralną część.
SWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

05/09/2022
S170
https://ted.europa.eu/TED

7/9

Dz.U./S S170
05/09/2022
483064-2022-PL

8/9

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5) Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. ,,progi unijne".
9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. ,,progi unijne". 10)
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. ,,progi
unijne" - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
11) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
ustawy, tj. art. 179-198g Ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022
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