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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412370-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 145-412370

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: STAROSTWO POWIATOWE W GIŻYCKU
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 790670830
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatgizycki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Giżycko
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.ugg.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Giżycko
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gizycko.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Giżyckie Centrum Kultury
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gck.gizycko.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gołdap
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.goldap.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Kiwity
Miejscowość: Kiwity
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-106
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bipkiwity.warmia.mazury.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kruklanki
Miejscowość: Kruklanki
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-612
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bipkruklanki.warmia.mazury.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mikołajki
Miejscowość: Mikołajki
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mikolajki.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Miłki
Miejscowość: Miłki
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.gminamilki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pozezdrze
Miejscowość: Pozezdrze
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.pozezdrze.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ryn
Miejscowość: Ryn
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.miastoryn.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Wydminy
Miejscowość: Wydminy
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.wydminy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. Wydminy
Miejscowość: Wydminy
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bykowska
E-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl 
Tel.:  +48 874285958
Faks:  +48 874285506
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pukiz.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://www.platformazakupowa.pl/pn/powiatgizycki/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/powiatgizycki/proceedings
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:
Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer referencyjny: WO.272.2.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
do 1 076 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 11 705,28 MWh, z tego: 1) Do 
lokali i obiektów (Część 1 zamówienia) – 6 492,83 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do 
SWZ 2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część 2 zamówienia) – 5 212,45 MWh – szczegółowy wykaz 
PPE stanowi Załącznik 1b SWZ. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter 
orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub 
zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza 
koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii. Usługi dystrybucyjne są/będą świadczone 
na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej - dalej 
„Odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

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: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Giżycki, Gmina Miejska Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Gołdap, Gmina Kruklanki, Gmina Mikołajki, 
Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Gmina Ryn, Gmina Wydminy, Gmina Kiwity

II.2.4) Opis zamówienia:
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 543 szt. 2. Szczegółowy opis punktów 
poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SWZ. 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej 
w okresie obowiązywania umowy – 6 492,83 MWh, z tego: Strefa I 4 078,34 MWh Strefa II 1 442,53 MWh 
Strefa III 971,96 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 
01.01.2023r. do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem odmiennych terminów rozpoczęcia dostaw do 1 obiektu 
Gminy Gołdap (pozycja nr 58) oraz 3 obiektów (pozycje nr: 30, 31, 32) Gminy Kiwity , szczegóły dotyczące 
terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SWZ 
kolumna „Okres dostaw”. 5. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany 
sprzedawcy. 6. Zamawiający Gmina Ryn będzie posiadać status Wytwórcy dla: a) Pozycja nr 9 (numer PPE: 
PL_ZEBB_2806001467_09) w Załączniku nr 1a do SWZ, zamawiający w 2022r. planuje przyłączyć instalację 
fotowoltaiczną o mocy 29,82 kWp, w wyniku czego uzyska status Wytwórcy. W takim przypadku zamawiający 
zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowę na odsprzedaż i bilansowanie wytworzonej w 
mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej energii elektrycznej (około 0,50 MWh w skali roku), która obowiązywać 
będzie przez cały okres dostaw. Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odsprzedaż energii 
na wzorcu stosowanym przez wykonawcę. b) Pozycja nr 24 (numer PPE: PL_ZEBB_2806033635_06) w 
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Załączniku nr 1a do SWZ, zamawiający w czerwcu 2023r. planuje przyłączyć instalację fotowoltaiczną o mocy 
9,00 kWp, w wyniku czego uzyska status Wytwórcy. W takim przypadku zamawiający zawrze z wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana, umowę na odsprzedaż i bilansowanie wytworzonej w mikroinstalacji OZE i 
nie wykorzystanej energii elektrycznej (około 0,50 MWh w skali roku), która obowiązywać będzie przez cały 
okres dostaw. Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odsprzedaż energii na wzorcu stosowanym 
przez wykonawcę. 7. 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).

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
postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl. Link do 
postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/powiatgizycki/proceedings

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: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Giżycki, Gmina Miejska Giżycko, Gmina Giżycko, gmina Gołdap, Gmina Kruklanki, Gmina Mikołajki, 
Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Gmina Ryn, Gmina Wydminy

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 533 szt. 2. Szczegółowy opis 
punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SWZ. 3. Szacunkowe zużycie energii 
elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 5 212,45 MWh, z tego: Strefa I 2 090,19 MWh Strefa II 3 
122,26 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 01.01.2023r. 
do 31.12.2023r., z zastrzeżeniem że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) 
w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SWZ kolumna „Okres 
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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).

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
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl. Link do 
postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/powiatgizycki/proceedings.

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 7.000.000,00 zł (siedem milionów) 2) W przypadku składania 
oferty na Część 2 zamówienia: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej 
niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów) 3) W przypadku składania oferty na dwie części (część 1 i część 2): 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście 
milionów) 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. 
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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:
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 4.000 MWh (cztery tysiące) oraz b) dostawy energii elektrycznej 
do co najmniej 350 PPE (trzysta pięćdziesiąt) 2) W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: a) 
dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3.000 MWh (trzy tysiące) oraz b) dostawy 
energii elektrycznej do co najmniej 350 PPE (trzysta 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 7.000 MWh (siedem tysięcy) oraz b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 700 PPE (siedemset) 
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 – 13 umów, Część 2 zamówienia – 10 umów . 2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w 
Załączniku nr 8 do SWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2022
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: 30/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. 6
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp. 2. Z postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana 
w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. 3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy 
sankcyjnej. 4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1) W przypadku składania oferty na Część 1 
zamówienia: 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 2) W przypadku składania 
oferty na Część 2 zamówienia: 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) 3) W przypadku 
składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 450.000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 
00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Komunikacja między zamawiającym 
i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do 
zamawiającego" dostępnego na stronie internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/powiatgizycki/
proceedings w zakładce dedykowanej postępowaniu. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca 
może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom 
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi 
na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w 
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do 
konkretnego wykonawcy. 8. Do oferty (dotyczy zarówno oferty na Część 1 / Część 2) wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie (art. 125 ust.2 Pzp) 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9. 
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy 
zakupowej wykonawca może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, 
na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl  z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) 
wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

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
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 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 Pzp, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. W postępowaniu 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 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 
albo 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. 6. 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. 7. 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 8. 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 stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 
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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2022
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