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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Nowe Ostrowy
Adres pocztowy: Nowe Ostrowy 80
Miejscowość: Nowe Ostrowy
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 99-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Marczak
E-mail: inwest@noweostrowy.pl 
Tel.:  +48 243561412
Faks:  +48 243561400
Adresy internetowe:
Główny adres: www.noweostrowy.pl

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:
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy
Numer referencyjny: ZP 271.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Realizowany projekt zakłada wykonanie prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. projektów budowlanych i 
pozwoleń na budowę i/lub zgłoszeń a następnie dostawę i montaż źródeł ciepła w:
a) 52 nieruchomościach osób prywatnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
b) 3 budynkach użyteczności publicznej,
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób 
prywatnych i w budynku użyteczności publicznej. Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe, prace 
budowlano montażowe, pomiary i badania oraz obsługę gwarancyjną i serwisową wybudowanych w ramach 
zamówienia instalacji odnawialnych źródeł energii cieplnej.

mailto:inwest@noweostrowy.pl
www.noweostrowy.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kotłów na gaz płynny LPG oraz prac termomodernizacyjnych 
w budynkach osób prywatnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Nowe Ostrowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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a) Uzyskanie mapy do celów projektowych
b) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem lokalizacji z użytkownikiem,
c) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych
d) Demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobnika c.w.u,
e) Dostawę i montaż: kotła na gaz płynny, zbiornika gazu skroplonego LPG, ciepłomierza i pozostałych 
elementów instalacji,
f) Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin,
g) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu,
h) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury
i) podłączenie zasilania elektrycznego
j) uruchomienie układu i regulacje
k) przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji
l) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac 
termomodernizacyjnych,
m) Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badań technicznych urządzenia podlegającego dozorowi 
technicznemu w imieniu mieszkańca,
n) Zgłoszenie urządzenia do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na 
eksploatacji wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatację w imieniu mieszkańca
o) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
p) Przygotowanie i złożenia wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w 
imieniu mieszkańca,
q) Planowana ilość instalacji – 23 szt.
r) Instalacja kotła na gaz płynny powinna się składać z takich elementów jak: kocioł kondensacyjny na gaz 
płynny; zbiornik na gaz skroplony LPG; ciepłomierz; system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w 
instalacji; orurowanie łączące; izolacja rurociągów; elementy montażowe i sterujące.
s) Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 
załącznik Nr 9 do SWZ oraz szczegółowej wyceny ryczałtowej załącznik nr 3a do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0019/20 „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w 
gminie Nowe Ostrowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV ,,Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 
IV.4 ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
PZP, tj. Zamawiający 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.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kotłów na ekogroszek V klasy i na biomasę (pellet) V klasy 
oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45000000 Roboty budowlane
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Nowe Ostrowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej,
b) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych,
c) Demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobnika c.w.u
d) Dostawa i montaż: kotła na biomasę lub ekogroszek; zasobnika z podajnikiem; ciepłomierza i pozostałych 
elementów instalacji
e) Wykonanie podłączenia do układu odprowadzania spalin,
f) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu,
g) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
h) podłączenie zasilania elektrycznego
i) uruchomienie układu i regulacje
j) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac 
termomodernizacyjnych,
k) przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji
l) Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badań technicznych urządzenia podlegającego dozorowi 
technicznemu w imieniu mieszkańca,
m) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
n) Przygotowanie i złożenia wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w 
imieniu mieszkańca,
1) Planowana ilość kotłów na ekogroszek V klasy - 7 szt. i na biomasę (pellet) V klasy - 3 szt.
2) Instalacja kotła na biomasę lub ekogroszek powinna się składać z takich elementów jak: kocioł na biomasę 
(pellet) lub ekogroszek; zasobnik z podajnikiem; ciepłomierz; system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia 
w instalacji; orurowanie łączące; izolacja rurociągów; elementy montażowe;
3) Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
załącznik Nr 11 do SIWZ oraz szczegółowej wyceny ryczałtowej załącznik nr 3a do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0019/20 „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w 
gminie Nowe Ostrowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV ,,Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 
IV.4 ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
PZP, tj. Zamawiający 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła: powietrze/woda wysokoparametrowych 
gazowych, gruntowych, powietrze/woda niskoparametrowych oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45000000 Roboty budowlane
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Nowe Ostrowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła: powietrze/woda wysokoparametrowych 
gazowych, gruntowych, powietrze/woda niskoparametrowych oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach 
osób prywatnych i budynku użyteczności publicznej
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem lokalizacji z użytkownikiem,
b) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych,
c) Demontaż istniejących kotłów c.o. i zasobnika c.w.u
d) Dostawa i montaż: pompy ciepła; zbiornika gazu skroplonego LPG (dla pomp gazowych); ciepłomierza; 
bufora cieplnego; instalacji odprowadzania skroplin z pomp ciepła (powietrznych);
e) podłączenie do istniejącego układu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu
f) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury
g) podłączenie zasilania elektrycznego
h) uruchomienie układu i regulacje
i) przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie jej obsługi i eksploatacji
j) Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem montażu instalacji oraz prac 
termomodernizacyjnych,
k) Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badań technicznych urządzenia podlegającego dozorowi 
technicznemu w imieniu mieszkańca,
l) Zgłoszenie urządzenia do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na 
eksploatacji wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatację w imieniu mieszkańca
m) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
n) Przygotowanie i złożenia wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w 
imieniu mieszkańca,
o) Rejestracja urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)
1) Planowana ilość pomp ciepła powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych - 3 szt, pomp ciepła 
gruntowych szt. 1, pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych szt. 18
2) Instalacja pomp ciepła powinna się składać z takich elementów jak: elektryczna pompa cieplna powietrze/
woda; pompa ciepła powietrze/woda na gaz płynny; zbiornik na gaz skroplony LPG; pompa ciepła grunt/woda; 
ciepłomierz; system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji; orurowanie łączące; izolacja 
rurociągów; elementy montażowe
3) Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
załącznik Nr 11 do SWZ oraz szczegółowej wyceny ryczałtowej załącznik nr 3a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia - / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0019/20 „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w 
gminie Nowe Ostrowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV ,,Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 
IV.4 ,,Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
PZP, tj. Zamawiający 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.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 091-235074

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kotłów na gaz płynny LPG oraz prac termomodernizacyjnych 
w budynkach osób prywatnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kotłów na ekogroszek V klasy i na biomasę (pellet) V klasy 
oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235074-2021:TEXT:PL:HTML
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Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła: powietrze/woda wysokoparametrowych 
gazowych, gruntowych, powietrze/woda niskoparametrowych oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ 
JEDZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na 
zdolności podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
składa każdy z Wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby;
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy.
f) Wycenę ryczałtową wg. Załącznik nr 3 dla części na którą jest składana oferta
g) Załącznik nr 10 „Materiały równoważne” dla części na którą jest składana oferta wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie wymogu równoważności
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale IX, X, XI 
SWZ.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje 
zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (URL): www.noweostrowy.bip.org.pl

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 884587801
Faks:  +48 884587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

www.noweostrowy.bip.org.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3)Składanie odwołań
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie 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. 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 Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. 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.
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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. 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 niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się 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 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
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: http://www.uzp.gov.pl

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 884587801
Faks:  +48 884587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

