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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669560-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Pełczyce: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 252-669560

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Pełczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 5941532878
Adres pocztowy: ul. Rynek Bursztynowy 2
Miejscowość: Pełczyce
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Elżbieta Kozioł, p. Alicja Petrykowska
E-mail: przetargi@pelczyce.pl 
Tel.:  +48 957685038/+48 957685048
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pelczyce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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 w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r.
Numer referencyjny: RIP.271.22.2021

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 dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.08.2022r. do 31.07.2023r. do 
164 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%)
1 734,13 MWh, z tego:
1) Do lokali i obiektów (Część 1 zamówienia) – 1 234,53 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a 
do SWZ
2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 2 zamówienia) – 499,60 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi 
Załącznik 1b 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 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. ze zmianami w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

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
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pełczyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 110 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy – 1 234,53 MWh, z tego:
Strefa I 923,34 MWh
Strefa II 311,19 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 01.08.2022r. do 31.07.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły 
dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru 
opisano w Załączniku nr 1a do SWZ kolumna „Okres dostaw”.
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).
6. Układ pomiarowy z grupą taryfową B jest dostosowany do procedury zmiany sprzedawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2022
Koniec: 31/07/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pełczyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 54 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 499,60 MWh, z tego:
Strefa I 342,08 MWh
Strefa II 157,52 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 01.08.2022r. do 31.07.2023r.
5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną ze skutkiem na dzień poprzedzający 
planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”).
6. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny.

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: 01/08/2022
Koniec: 31/07/2023
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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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej jeżeli wykaże - dotyczy Część 1 / Część 2 zamówienia -
posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu 
energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Pe).
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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
wykaże, że
1) W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 800 000,00 zł
(osiemset tysięcy)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 250 000,00 zł
(dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
3) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 050 000,00 zł
(jeden milion pięćdziesiąt tysięcy)
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:
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
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 500 MWh
(pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 100 PPE (sto)
2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia:
dostawy energii elektrycznej do co najmniej 50 PPE (pięćdziesiąt)
3) W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia (część 1 i część 2):
a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 500 MWh
(pięćset)
oraz
b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 150 PPE (sto pięćdziesiąt)
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. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie Część 1 
zamówienia - 9 umów
Część 2 zamówienia – 1 umowa pomiędzy wykonawcą a Gminą Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 
Pełczyce.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Złączniku nr 8 do SWZ
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
4. 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.
5. Wykonawcy, o których mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 10:00
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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: 02/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
https://www.platformazakupowa.pl

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:
jesień 2022

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może złożyć jedną Ofertę: na Część 1 i/lub na Część 2 zamówienia.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej, adres profilu 
nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pelczyce w zakładce dedykowanej postępowaniu (pod nazwą 
postępowania wskazaną w tytule SWZ).
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
3) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem 
składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22/ 101-02-02.
5. Składanie oferty
1) Wykonawca składa Ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
a) wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ)
b) wypełnionego i podpisanego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) przez wykonawcę 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – odrębnego dla każdego z wykonawców 
podpisanego przez każdego z wykonawców; w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego – 
podpisanego przez podmiot udostępniający zasoby)
c) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)
*Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT)
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej 
niż pieniądz)
e) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie
f) (o ile dotyczy) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4 Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SWZ)
g) (o ile dotyczy) zobowiązania 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.
Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i wykonawca otrzymuje wiadomość email z platformazakupowa.pl
2) Platforma Zakupowa szyfruje Oferty w taki sposób, że nie jest możliwe zapoznanie się z ich treścią do 
terminu otwarcia ofert.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 
reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych 
dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów 
za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane.
4) Ofertę oraz oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w art. 125 Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w j.polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w j.polskim, a 
jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie 
powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na j.polski.
2. 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;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
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pisemnej (np. na Platformie Zakupowej), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. 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.
5. 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).
6. 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 Platformie Zakupowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. 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.
9. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 pzp.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX pzp nie stanowią 
inaczej.
12. Skargę wnosi się do SO w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. 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

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 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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