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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627363-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2020/S 251-627363

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: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426385837
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:
„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” 
realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.34.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km 
-0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – 
budowa III etapu Trasy Górna” – wykonanie robót budowlanych.

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
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 Roboty odwadniające
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314310 Układanie kabli
45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45233221 Malowanie nawierzchi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, rejon ulicy Przybyszewskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km 
-0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – 
budowa III etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. 
Kalinowskiego, wraz z siecią uzbrojenia terenu.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
•rozbiórkę dróg kolidujących z przedmiotową inwestycją,
•usunięcie kolidującej zieleni,
•roboty drogowe w zakresie:
— budowy Trasy Górnej III,
— przebudowy ulic Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, ul. św. Rafała Kalinowskiego DP 1164E, DP 2922E 
Stefanów – Kalino,
— budowy skrzyżowań typu rondo w rejonie ul. Nowe Górki, ul. Bronisin i ul. Brójecka,
— budowy dwupasowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu Trasy Górna III z ul. św. R. Kalinowskiego, 
DP1164E i DP2922E,
— budowy dróg dojazdowych,
— budowy zatok autobusowych do obsługi komunikacji zbiorowej,
— budowy i przebudowy zjazdów,
— budowy elementów obsługi ruchu pieszego i rowerzystów.
•budowę obiektów inżynierskich,
•budowa odwodnienia drogi,
•przebudowa rowów i cieków melioracyjnych,
•budowę kanału teletechnicznego,
•budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
•budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranu akustycznego,
•przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym:
— przebudowę rurociągu tłocznego DN500,
— przebudowę sieci wodociągowej DN100,
— przebudowę i rozbiórkę sieci wodociągowych,
— przebudowę sieci drenarskiej,
— przebudowę sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia oraz rozbiórkę sieci gazowych wysokiego 
ciśnienia,
— przebudowę sieci elektroenergetycznych sN, nN,
— przebudowę linii wysokiego (110 kV) i najwyższego (220 kV) napięcia,
— przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych.
•nasadzenia zieleni.
Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, związanych z budową drogi na odcinku od ul. 
Rzgowskiej do ronda Nowe Górki.
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: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości 
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie: 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100)
2. Formy i zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium określono w pkt 9 SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1a ustawy Pzp w 
przypadku nieprzyznania w ramach RPO WŁ środków lub ich części.

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 nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących 
dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy):
I. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. Wzór wykazu robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym 
mowa w pkt 7.3. SIWZ.
1. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;
II. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
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zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1. Wzór wykazu osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 
7.3. SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy):
1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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 w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
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;
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;
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 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego (...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa zamówienia, każde polegające na 
budowie lub przebudowie drogi/dróg o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN. (...)
2. Dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń, oraz posiadającą co najmniej pięcioletnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
b) jedną osobą na stanowisku kierownika robót mostowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, oraz posiadającą co najmniej pięcioletnie 
doświadczenie w ww. specjalności;
c) jedną osobą na stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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telekomunikacyjnych (minimalne w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej trzyletnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
d) jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodociągowo – kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi w ww. specjalności;
e) jedną osobą na stanowisku kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi w ww. specjalności;
f) jedną osobą na stanowisku kierownika robót gazowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń oraz 
posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 2:
1. 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 z późn. zm.) 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.
2. 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. 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 tomem II SIWZ – formularz aktu umowy

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
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Data: 28/01/2021
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: 28/01/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, Wydział Zamówień Publicznych, sala nr 1, parter 
(wejście z poziomu parkingu) 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 
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 
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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. (...).
7. Okres związania ofertą – 90 dni.
8. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.
9. Data zakończenia realizacji umowy to 30.9.2023.
10. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości 
robót określonych w § 1 ust. 1 umowy i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do 
procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu 
odbioru końcowego, tj. do 30.9.2023.
11. Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania RPO WŁ 
na lata 2014–2020 – oś priorytetowa III transport działanie III.2 drogi, poddziałanie III.2.1 drogi wojewódzkie.

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:
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, 
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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:
22/12/2020
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