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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462342-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 177-462342

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
E-mail: michal.perzynski@lka.lodzkie.pl 
Tel.:  +48 422361700
Faks:  +48 422350205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lka.lodzkie.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.lka.lodzkie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.epuap.gov.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na 
potrzeby prowadzenia działalności przewozowej
Numer referencyjny: ŁKA.ZIZ.271.287.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług 
dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi 
zasilanymi z sieci trakcji elektrycznej 3kV prądu stałego:
1.1. Na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa taryfowa Bt21).
1.2. Na terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
zlokalizowanej na terenie stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa Bt21L).

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:
sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na terenie sieci 
kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa taryfowa Bt21)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
65310000 Przesył energii elektrycznej
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej 
3kV prądu stałego, na terenie sieci kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (grupa 
taryfowa Bt21).
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh]: 351 947,25 MWh, w tym w zakresie zamówienia 
podstawowego: 231 363,075 MWh, w zakresie prawa opcji: 120 584,175 MWh.
3. Liczba kategorii pociągów: 3.
4. Wykonawca określi Moc umowną [kW] na podstawie danych określonych w Załączniku nr 11 do SWZ - Plan 
pracy przewozowej na rok 2022.

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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2028
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:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu realizacji 
zamówienia maksymalnie o 3 lata t.j. do 31.12.2031 r. w sytuacji podpisania przez Zamawiającego umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od dnia 
1.01.2029 r..
2. Prawo opcji może być uruchomione również w przypadku wykorzystania w całości maksymalnej ilości 
energii elektrycznej lub wartości zamówienia podstawowego przed terminem 31 grudnia 2028 r., gdy będzie to 
niezbędne dla zapewnienia ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego.
3. Szacowana maksymalna ilość energii elektrycznej dostarczonej w ramach prawa opcji wynosi 120 584,175 
MWh.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2028 r., z możliwością skorzystania z prawa opcji 
polegającego na przedłużeniu realizacji umowy do dnia 31.12.2031 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na terenie bocznicy 
kolejowej „ŁKA” sp. z o.o. zlokalizowanej na stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa Bt21L)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
65310000 Przesył energii elektrycznej
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej pojazdami trakcyjnymi zasilanymi z trakcji elektrycznej 
3kV prądu stałego, na terenie bocznicy kolejowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. zlokalizowanej na 
terenie stacji Łódź Widzew (grupa taryfowa Bt21L).
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej [MWh]: 22 240,00 MWh, w tym w zakresie zamówienia 
podstawowego: 15 568,00 MWh, w zakresie prawa opcji: 6 672,00 MWh.
3. Moc umowna [kW]: 850.

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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2028
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu realizacji 
zamówienia maksymalnie o 3 lata t.j. do 31.12.2031 r. w sytuacji podpisania przez Zamawiającego umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od dnia 
1.01.2029 r..
2. Prawo opcji może być uruchomione również w przypadku wykorzystania w całości maksymalnej ilości 
energii elektrycznej lub wartości zamówienia podstawowego przed terminem 31 grudnia 2028 r., gdy będzie to 
niezbędne dla zapewnienia ciągłości działalności przewozowej Zamawiającego.
3. Szacowana maksymalna ilość energii elektrycznej dostarczonej w ramach prawa opcji wynosi 6 672,00 MWh.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2028 r., z możliwością skorzystania z prawa opcji 
polegającego na przedłużeniu realizacji umowy do dnia 31.12.2031 r.

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, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej
lub
zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego – 
jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej.
- Warunek dotyczy Części I oraz II Zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą 
przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy PZP.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE (dalej: „JEDZ”).
3.2. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może 
wykorzystać również narzędzie udostępniane na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem
https://espd.uzp.gov.pl. Niezależnie od powyższego, dla ułatwienia Wykonawcom prawidłowego wypełnienia 
JEDZ, Zamawiający załącza do SWZ wzór JEDZ w wersji edytowalnej. Instrukcja wypełnienia JEDZ 
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udostępniona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
3.3. Wykonawca wypełniając dokument, o którym mowa w pkt. 3.1. powyżej może ograniczyć się do 
wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
1.4. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 3.1. powyżej należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie w formie JEDZ składa 
w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenie przedmiotowe 
potwierdza spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z Postępowania.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych:
2.1. w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jeżeli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej
lub
zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego – 
jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej.
Ciąg dalszy znajduje się w pkt. VI.3) Ogłoszenia

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy określone zostały w Załącznikach nr 9 i 10 do 
SWZ, odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

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: 14/10/2021
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Czas lokalny: 10:00

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: 10/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. w Łodzi (90-051), al. Piłsudskiego 
12, pokój nr 1410, XIV piętro

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:
Wrzesień 2028

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy informacji z pkt. III.1.1) Ogłoszenia
2.2. w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem.
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowiącym załącznik nr 
6 do SWZ.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania w skazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy PZP,
- wzór stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2. lit. a) powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego 
jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
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właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.2. lit. a) powyżej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. 3. powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art.108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Wymagania z pkt. 3. powyżej co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
5. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi złożyć Wykonawca, sposobu i formy 
ich złożenia, sposobu przygotowania oferty jak również wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz szyfrowania i składania oferty opisane zostały w 
Rozdziale VIII., IX., XII., XIII., XIV. SWZ, Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Instrukcji Użytkownika 
Systemu miniPortal ePUAP, dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP, 
dostępnym na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują 
środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy PZP.
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 
Ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie
3.1. Odwołanie przysługuje od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane 
postanowienie umowy;
b) zaniechania czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP;
3.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której Wykonawca 
zarzuca niezgodność z przepisami Ustawy PZP i zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
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oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania dowodów na popracie 
przytoczonych okoliczności.
3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie 
pisemnej, opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
własnoręcznym podpisem.
3.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w 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. 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.
3.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
3.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie 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.
3.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. XXV.3.5. oraz XXV.3.6. SWZ 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.
4. Skarga do sądu
4.1. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych.
4.2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia 
lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia KIO lub 
postanowienia Prezesa KIO, o którym mowa wart. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r., poz. 1529, z późn. zm.) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021
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