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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489993-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łask: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2022/S 174-489993

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łask
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 730934513
Adres pocztowy: Warszawska 14
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lask.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 5a
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.csir.lask.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Toruńska 1
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolumnazso.prv.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Żłobek Gminny
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11a
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zlobeklask.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 6b
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pp1lask.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10

mailto:zp_oferta@lask.pl
http://www.kolumnazso.prv.pl/
mailto:zp_oferta@lask.pl
https://zlobeklask.wikom.pl/
mailto:zp_oferta@lask.pl
https://pp1lask.wikom.pl/


Dz.U./S S174
09/09/2022
489993-2022-PL

3 / 10

Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne nr 3 w Łasku „Misiaczek”
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11a
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pp3misiaczek.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku "Leśne Skrzaty"
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Łączna 1
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pp4lask.com.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne nr 5 w Łasku im. Juliana Tuwima
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 11
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pp5lask.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

3 / 10

mailto:zp_oferta@lask.pl
https://pp3misiaczek.wikom.pl/
mailto:zp_oferta@lask.pl
https://www.pp4lask.com.pl/
mailto:zp_oferta@lask.pl
https://pp5lask.wikom.pl/


Dz.U./S S174
09/09/2022
489993-2022-PL

4 / 10

Oficjalna nazwa: Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku „Słoneczko”
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Batorego 32
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pp6lask.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Bałuczu im. Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: Bałucz 32
Miejscowość: Bałucz
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://spbalucz.szkolnastrona.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Okupie im. Janusza Korczaka
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 4
Miejscowość: Okup Mały
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://spokup.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie im. Wojska Polskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Wiewiórczyn
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szkolawiewiorczyn.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku im. Tadeusza Kościuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. 9 Maja 12
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sp1lask.wikom.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku im. Mikołaja Kopernika
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sp5lask.szkolnastrona.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311575675
Adres pocztowy: ul. Lutomierska 10a
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Erlichowska-Majcher
E-mail: zp_oferta@lask.pl 
Tel.:  +48 436768365
Faks:  +48 436768388
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lask.naszsds.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łask oraz podległych obiektów, infrastruktury i jednostek gminnych

Numer referencyjny: GK.7021.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków 
Urzędu Miejskiego w Łasku, placówek oświatowo–wychowawczych, na potrzeby zasilania oświetlenia 
ulicznego, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy Łask. Energia elektryczna powinna 
spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1385) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji 
zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Gmina Łask (Zamawiający) 
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działa w imieniu własnym oraz, na podstawie podpisanych porozumień, w imieniu jednostek wymienionych 
w SWZ. Zamawiający zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łask

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków 
Urzędu Miejskiego w Łasku, placówek oświatowo–wychowawczych, na potrzeby zasilania oświetlenia 
ulicznego, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy Łask. Energia elektryczna powinna 
spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1385) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji 
zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Gmina Łask (Zamawiający) działa 
w imieniu własnym oraz, na podstawie podpisanych porozumień, w imieniu niżej wymienionych jednostek: - 
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Łasku - Żłobek Gminny - Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku - Przedszkole Publiczne nr 3 w Łasku „Misiaczek” 
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty” - Przedszkole Publiczne nr 5 w Łasku im. Juliana 
Tuwima - Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku „Słoneczko” - Szkoła Podstawowa w Bałuczu im. Jana Pawła 
II - Szkoła Podstawowa w Okupie im. Janusza Korczaka - Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie im. Wojska 
Polskiego - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku im. Tadeusza Kościuszki - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku, 
im. Mikołaja Kopernika - Środowiskowy Dom Samopomocy. Zamawiający zawrze jedną umowę wynikającą z 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną dla obiektów w okresie 12 miesięcy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 2 645 639 kWh. 
Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi 
najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w 
podanych ilościach.

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
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 
oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału mogą dotyczyć: 1) zdolności do występowania 
w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku; 2) uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w 
niniejszym postępowaniu zamawiający określa ten warunek w następujący sposób: W niniejszym postępowaniu 
mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. UWAGA dla Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej i zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3) sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku; 4) zdolności 
technicznej lub zawodowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera projektowane 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano wszelkie istotne dla 
zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza 
się ponadto w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak 
wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych 
dla zamawiającego.

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: 07/10/2022
Czas lokalny: 10:30
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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: 04/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Adres ePUAP zamawiającego 
Urząd Miejski w Łasku: /5228wuxejz/skrytka).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania z wyłączeniem 
sytuacji, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę z powodów wymienionych w art. 108 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem przepisów art. 110 ust. 2 i art. 111 ww. ustawy. Do 
niniejszego postępowania nie ma zastosowania przepis art. 108 ust. 2 ustawy. Z postępowania wyklucza się 
również wykonawcę z powodów wymienionych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz w w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.). Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). W przypadku, o którym mowa 
powyżej, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 
nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do 
wykonania zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy: 1. Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2. Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w 
ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
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