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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95824-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Ożarowice: Paliwa gazowe
2023/S 033-095824

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres pocztowy: Wolności 90
Miejscowość: Ożarowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-625
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Jabłońska
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl 
Tel.:  +48 323927202
Faks:  +48 323927376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice-airport.com
Adres profilu nabywcy: www.gtl.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/187
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

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

II.1.1) Nazwa:
Wybór dostawcy (sprzedawcy) paliwa gazowego do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w 
Pyrzowicach przy ul. Wolności 90.
Numer referencyjny: U/5/DEL/2023

II.1.2) Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysoko metanowego typu 
E taryfa W-6.1 dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w 
Pyrzowicach ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 363 597.36 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90, 42 - 625 Ożarowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysoko metanowego typu 
E taryfa W-6.1 dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w 
Pyrzowicach ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
2. Gaz ziemny powinien spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Dostarczanie gazu odbywać się będzie do czterech przyłączy na podstawie umowy zawierającej 
postanowienia umowy dot. sprzedaży, wartości opłat za MWh, abonament, dystrybucyjna opłata stała i zmienna. 
Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych 
służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora 
systemu.
4. Moc umowna:
1) Terminal A – 1100 kWh/h
2) Terminal B + C - 1500 kWh/h
3) Hangar 1 i 2 - 1000 kWh/h
4) Terminal Cargo i Hangar 3 - 1000 kWh/h.
5. Minimalny pobór paliwa gazowego dla zapewnienia bezpieczeństwa 80,00 m³/h,
6. Minimalne ciśnienie 2,00 kPa.
7. Urządzenia gazowe o mocy:
a) Terminal A – 2 565 kW,
b) Terminal B +C – 2 080 kW,
c) Hangar 1 i 2 – 1 670 kW,
d) Terminal Cargo i Hangar 3 – 1735 kW,
8. Ilość dostarczonego paliwa gazowego określana będzie na podstawie układu pomiarowego - typ gazomierza: 
Delta i rejestratora Mac Bat II.
9. Prognozowane zużycie paliwa gazowego wynosi 4 638 222 kWh/6 m-cy. Zamawiający oświadcza, iż 
prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 6 miesięcy.
10. Prognoza miesięcznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach zawarta jest w załączniku nr 2 do SWZ. 
Wskazane powyżej wartości są wartościami szacunkowymi i Zamawiający nie zobowiązuje się, że zrealizuje 
tą ilość w całości. Podane powyżej ilości mają jedynie charakter orientacyjny, dlatego nie mogą być podstawą 
do jakichkolwiek roszczeń majątkowych Wykonawcy, w tym odszkodowawczych. Jednocześnie Zamawiający 
deklaruje, że minimalna wielkość świadczenia jaką Zamawiający zrealizuje wynosi 3 478 666 kWh/6 m-cy.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 363 597.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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

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:
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6) 
ustawy PZP.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz nie zachodzą przesłanki wykluczenia przewidziane 
w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy PZP.
4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy 
PZP:
4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym 
zakresie.
4.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada:
a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo złożenie stosownego oświadczenia o posiadaniu Umowy 
Dystrybucyjnej zarówno z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jak i Operatorem Systemu Przesyłowego na 
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podstawie których Wykonawca może świadczyć usługę kompleksową sprzedaży wraz z dystrybucją paliwa 
gazowego (oświadczenia zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ),
b) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt A. 1 , 2 i 3 powyżej należy 
złożyć:
1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a) do g) i 2 ustawy PZP,
b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającej z wcześniejszego 
zaangażowania się wykonawcy lub podmiotu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy PZP, dotyczących zawinionego naruszenia obowiązków zawodowych, 
pozostawania w konflikcie interesów, nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
– wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy w zakresie 
art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) – wzór formularza 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6a do SWZ;
CD PONIŻEJ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) oświadczenie 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 z późn. zm.), 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 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, 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 odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
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należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności – dot. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (fakultatywna przesłanka wykluczenia);
a. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem 
podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie 
wydane na spółkę, a nie na wspólników).
b. W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków 
dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.
6) 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 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (fakultatywna przesłanka wykluczenia);
a. W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej 
spółki.
7) odpisu lub informacji 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia i/lub 
spełniania warunków udziału w postępowaniu aktualnego na dzień składania ofert – w zakresie określonym w 
niniejszym postępowaniu;
Oświadczenie, należy złożyć na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej 
skrócie: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r., str. 16).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:
1.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 złotych 
(słownie: dwa miliony złotych 00/100).
- w celu wykazania spełniania powyższego warunku należy złożyć
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 złotych

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:
1.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co 
najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia 
(kompleksowa dostawa paliwa gazowego), o wartości nie mniejszej niż
1 500 000,00 złotych brutto każda w skali jednego roku lub Wykonawca zrealizował jedną dostawę o wartości 
nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych brutto w skali jednego roku.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie części dostawy już wykonanej.
Uwaga:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
waluty innej niż polski złoty (PLN), do przeliczenia wartości Zamawiający będzie stosował średni kurs NBP z 
dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania powyższego warunku należy złożyć:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, 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 ciągłych są wykonywane, jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 8 do SWZ

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 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 – w zakresie określonym w niniejszym 
postępowaniu.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe wymagania wniesienia wadium zostały określone w dokumentach postępowania - Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) - rozdział XXX SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone w rozdziale XXIX SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zgodnie z art. 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
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i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/
pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź 
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Zgodnie z art. 59 ustawy PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 
żąda kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo, nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w rozdziale XXIX SWZ.
2. Umowa w postępowaniu zostanie zawarta w formie pisemnej.
3. Wzór umowy kompleksowej przedstawi Wykonawca po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapisy 
przedstawionego wzoru umowy nie mogą stać w sprzeczności z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

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: 30/03/2023
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: 27/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice 
Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej 
złożonych ofert.

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:
Wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego planowane jest w II -III kwartale 2023.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840

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 niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP). Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniu oraz dokumentów 
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Środkami ochrony prawnej są:
- odwołanie,
- skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej przysługują:
- Wykonawcom,
- innym podmiotom, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy PZP,
- organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców, w przypadkach określonych w art. 505 ust. 2 ustawy PZP,
- a w przypadku skargi do sądu - również Zamawiającemu.
Odwołanie
Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienia umowy,
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, o których mowa w art. 515 ustawy PZP. Szczegółowo 
kwestie odnoszące się do odwołania uregulowane są w art. 513 - 521 ustawy PZP.
Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 -590 ustawy PZP.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2023
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