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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565830-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2020/S 230-565830

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 422726431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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:
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z 
rozbiórką,zagospodarowaniem terenu i niezbędną [...] nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 
22”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.20.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Pełna nazwa zamówienia: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa 
obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury 
elektrycznej)
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200 Usługi ochrony budynków historycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45350000 Instalacje mechaniczne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71500000 Usługi związane z budownictwem
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
77300000 Usługi ogrodnicze
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, ul. Sienkiewicza 22.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.: „„Rewitalizacja Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa wg dokumentacji projektowej pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – 
Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22” oraz wg opracowania pn. „Projekt 
ocieplenia ścian wraz z innymi koniecznymi wymaganymi przepisami pracami budowlanymi na terenie posesji 
przy ul. Sienkiewicza 24 w Łodzi – działka o numerze ewid.162/2” zwanym dalej „opracowaniem” (działki 
ewid. 1621/2; 162/2;53/23 w obrębie S-6.) Prace na działce 162/2 będą możliwe do wykonania na podstawie 
zawartego porozumienia oraz umowy zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy miastem Łódź a Santander 
Bank Polska S.A., natomiast prace na działce 53/23 będą możliwe do wykonania na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy ZDIT a ZIM.
W ramach zamówienia należy zbudować obiekty i uzyskać w imieniu i na rzecz zamawiającego decyzje o 
pozwoleniu na jego użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach 
obowiązków wykonawcy jest przedstawiony w treści dokumentacji projektowej .Program planowanej inwestycji 
przewiduje remont, prace rozbiórkowe, przebudowę i nadbudowę nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 22 
wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem inwestycji jest 
adaptacja nieruchomości na funkcje usługowo-biurowe oraz lokalizację świetlicy środowiskowej.
W związku z faktem zbyt niskiej wysokości przejazdu bramowego, wykonawca powinien w ramach zamówienia 
na własny koszt na czas realizacji inwestycji zapewnić możliwość dodatkowego wjazdu od strony ŁOG 
(powinien zawrzeć na czas wykonywania inwestycji umowę dzierżawy terenu na potrzeby komunikacji 
sprzętu budowlanego i transportu materiałów, ponosząc wszystkie koszty z tym związane tj. m.in. dzierżawy, 
ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz inne koszty wskazane przez właściciela terenu). Ponadto w 
ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z remontem i ociepleniem 
oficyny zgodnie z projektem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w 
tomie II – Formularz aktu umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 30 % w 
zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis wznowień znajduje się w pkt 4.3 SIWZ.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą na warunkach 
określonych w umowie podstawowej.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa o dofinansowanie pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”. Umowa nr: UDA-
RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Nr projektu: WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17, projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie 160 000,00 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 90 dni. Bieg 
ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
[...]
Formy i zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium określono w pkt 9 SIWZ.

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku wymaga przedstawienia:
1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje środkami finansowymi lub 
posiada zdolność kredytową na kwotę 2 000 000,00 PLN.
1. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach 
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 
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o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, 
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni łącznie wykazać 
spełnianie powyższego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących 
dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy):
1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 
terminu składania ofert, [...] z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, [...];
1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
1.2.1. referencje,
1.2.2. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
1.2.3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów,
1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, [...].
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 
następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy):
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, [...];
2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu [...], wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert [...];
2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. [...];
2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. [...];
2.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 
pkt 5 i 6 ustawy. [...];
2.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 7 ustawy. [...];
2.9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych [...].
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:dwie roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej 5 000 
000,00 PLN brutto każda, polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/budynków 

użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 2 000 m3 każdego z nich, obejmujących swoim zakresem roboty 
ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne [...];
2. dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła 
funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie polegającej 

na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2 000 m3, 
obejmujących swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne;
3. dodatkowe wymagania dotyczące warunku o którym mowa w pkt 6.3.3.2:
3.1. pod pojęciami „rozbudowa”, „przebudowa” „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),
3.2. uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 
maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w 
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.3. w przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz. 220),
3.4. w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone 
odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z tom II SIWZ – Formularz aktu umowy.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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: 30/12/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala CSR (Centrum Sterowania Ruchem), POLSKA.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 ustawy 
(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym warunki udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji II.1.1, III.1.3, nazwa, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia 
i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia 
– tom I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. 
Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w 
pkt 6 i 7 SIWZ.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania składane na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje 
się pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/
jednolity-europejski-dokument-zamowienia). Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały 
opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
składa:jednolite dokumenty, oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby 
wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
– jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia 
ofert (...).
7. Okres związania ofertą – 90 dni.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie 18 miesięcy (słownie: osiemnastu miesięcy) od dnia zawarcia 
umowy.

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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 22.7 i 22.8 SIWZ 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.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2020
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