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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235439-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesznowola: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2022/S 087-235439

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Szkolna 6
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Wachowska
E-mail: zspsekretariat@zsplesznowola.pl 
Tel.:  +48 227579399
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zsplesznowola.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zsplesznowola.pl/ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa jednostka oświatowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI
Numer referencyjny: ZSP.26.01.2022

II.1.2) Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest: „SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI” 
- według zakresu określonego szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym (opis przedmiotu 
zamówienia) stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

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 świeżego mięsa i wędlin
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15112000 Drób
15131135 Wędliny drobiowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa świeżego mięsa i wędlin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do 
SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa mrożonek i ryb mrożonych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15220000 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15230000 Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone
15896000 Produkty głęboko mrożone

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa mrożonek i ryb mrożonych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do 
SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa warzyw i owoców
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia – 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa produktów mleczarskich
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do 
SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia – 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
podanym w Załączniku nr 10 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia – 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa wyrobów garmażeryjnych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15851000 Produkty mączne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wyrobów garmażeryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do 
SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia – 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pozostałych produktów spożywczych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15332410 Owoce suszone
15411000 Oleje zwierzęce lub roślinne
15800000 Różne produkty spożywcze
15332200 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa pozostałych produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w 
Załączniku nr 10 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia – 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jaj
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich z siedzibą w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 
Lesznowola

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 10 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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
Za ofertę najkorzystniejszą we wszystkich częściach zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:
• Cena ofertowa brutto – 60%
• Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia – 40%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co 
najmniej jedno zamówienie polegające na sukcesywnej dostawie żywności o wartości co najmniej:
W części 1: 150 000,00 zł brutto.
W części 2: 150 000,00 zł brutto.
W części 3: 200 000,00 zł brutto.
W części 4: 70 000,00 zł brutto.
W części 5: 25 000,00 zł brutto.
W części 6: 150 000,00 zł brutto.
W części 7: 200 000,00 zł brutto.
W części 8: 10 000,00 zł brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z uPzp.
2) W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, przy 
czym dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego:
- pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.

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)

04/05/2022 S87
https://ted.europa.eu/TED

8 / 11



Dz.U./S S87
04/05/2022
235439-2022-PL

9 / 11

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: 07/06/2022
Czas lokalny: 15:00

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: 04/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest 
dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcie ofert nie jest publicznie dostępne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W zakresie Części IV: Kryteria kwalifikacji. Zamawiający wymaga, aby odnośnie kryteriów kwalifikacji 
Wykonawca wypełnił tylko sekcję α (alfa): „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” w 
Części IV JEDZ i nie należy wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w Części IV.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp (przesłanki obligatoryjne), art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) oraz art. 109 ust. 1 
pkt 4 uPzp (przesłanka fakultatywna).
3. Postępowanie będzie prowadzone wg. zasad określonych w art. 139 uPzp
(tzw. „procedura odwrócona”). 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.
4. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 2 pkt. 11 ppkt. 1 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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: www.uzp.gov.pl

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: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów uPzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców.
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
2. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie uPzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 513 – 521 uPzp.
3. Skarga do sądu
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 
590 uPzp.

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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
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