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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2046-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
2023/S 001-002046

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13904,Pelnienie-nadzoru-nad-realizacja-Robot-
oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-dla-zadania-.html
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/Postepowania/e85e66ab-3746-4b77-bf1f-9350cf6f5ca0
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem dla zadania pn. „Rozbudowa/
Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.84.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem 
Kontraktem dla zadania pn. „Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. 
Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” Inżynier Kontraktu
2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pkt 1 – 3 SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy.

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
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem 
Kontraktem dla zadania pn. „Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. 
Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” Inżynier Kontraktu
1.1. Pełnienie nadzoru wymaga zapoznania się z dokumentacją przetargową w oparciu, o którą wyłoniony 
został Wykonawca robót budowlanych (m. in. dokumentacją techniczną oraz udzielonymi przez Zamawiającego 
odpowiedziami na pytania oferentów w trakcie postępowania przetargowego). Pełna dokumentacja przetargowa 
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne/13386,RozbudowaPrzebudowa-ul-Szczecinskiej-w-Lodzi-na-odcinku-od-ul-Aleksandrowskiej-d.html
2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pkt 1 – 3 SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: CZAS PRZYBYCIA przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na Plac Budowy od chwili 
otrzymania wezwania od Zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. 
Przewiduje się udzielenie zamówienia w kwocie do 50% zamówienia podstawowego w nw. branżach/zakresach:
- Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
- Usługi zarządzania projektem budowlanym (...)
2. Szczegółowe informacje nt. zakresu i warunków ich udzielenia zawarte są w Rozdziale IV pkt 5 SWZ.

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
Dotyczy Sekcji II pkt II.1.1) - Pełna nazwa postępowania: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz 
zarządzaniem Kontraktem dla zadania pn. „Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. 
Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” Inżynier Kontraktu

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:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
1.1.3. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
1.1.4. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
aresztu,
1.1.5. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za 
które wymierzono karę aresztu
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat (...);
1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 

02/01/2023 S1
https://ted.europa.eu/TED

3 / 10



Dz.U./S S1
02/01/2023
2046-2023-PL

4 / 10

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne (...);
1.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.5. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
1.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 
5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
(JEDZ). Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenia i dokumenty określone 
w Rozdziale IX pkt 2 i 4 SWZ dla każdego z tych wykonawców.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawi także oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale IX pkt 2 oraz pkt 4.1. – 4.4. i 4.6. SWZ dla 
każdego z tych podmiotów.
5. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, którą zamawiający przewiduje jako 
odwróconą kolejność oceny: 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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia:
1.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy. Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, zobowiązany jest wykazać usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył.
1.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, 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.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 
SWZ.
3. W przypadku wykazywania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków, z 
zastrzeżeniem że:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej w taki sposób, że warunek określony w pkt 5.1 SWZ spełniają podmioty łącznie (doświadczenie 
podmiotów nie podlega sumowaniu), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu 
składa konsorcjum/spółka cywilna w takim samym składzie podmiotowym (lub szerszym) w jakim realizowali 
wykazywaną usługę, Zamawiający nie będzie badał zakresu usług oraz wartości wykonanych przez 
poszczególnych wykonawców.
3.2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 
realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 
Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której 
był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac 
oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy 
wystawionych przez wykonawcę faktur.
3.3. W przypadku warunków o których mowa w pkt 5.2.1. - 5.2.11 SWZ Zamawiający dopuszcza łączne 
spełnienie warunków, tj. każdy z tych warunków może wykazać inny z podmiotów pod warunkiem, że łącznie 
wykażą że dysponują lub będą dysponowali wszystkimi wymaganymi osobami.
4. W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, 
należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać wartość usług zgodnych z zakresem określonym w warunku udziału w 
postępowaniu.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, (...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem, w ramach 
dwóch odrębnych umów z których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi/dróg na terenie miejskim, o 
wartości brutto nadzorowanych robót nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł każda
2. dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą realizowały zamówienie:
Personel Inżyniera Kontraktu:
2.1. Inżynier Kontraktu (...)
2.2. Inspektor ds. rozliczeń (...)
2.3. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej(...)
2.4. Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej (...)
2.5. Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci i instalacji gazowych (...)
2.6. Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych (...)
2.7. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych (...)
2.8. Inspektor ds. geodezji (...)
2.9. Inspektor ds. terenów zieleni (...)
2.10. Inspektor ds. materiałowych - technolog (...)
2.11. Inspektor nadzoru robót elektrycznych (...)
3. Pod pojęciem/pojęciami:
3.1. „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane,
3.2. „droga” zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych rozumie się budowlę wraz z 
drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, 
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym,
3.3. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta.
4. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne odpowiednio z: - ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako „ustawa Pb”) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie,
- ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 ze zm.) lub 
odpowiadające im nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
4.1.Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) 
– dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Pb lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi i pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
(...)
5. Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych pełniła ta sama 
osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
6. Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru robót w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 
oraz robót w zakresie sieci i instalacji gazowych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
7. W przypadku wykazania przez wykonawcę, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w 
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dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, 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 którym zostanie on opublikowany.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia 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
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego w zakładce 
Deszyfrowanie po zalogowaniu się Zamawiającego na miniPortalu UZP.

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.Dot. Sekcji II pkt II.2.7) - 1.1.Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – od dnia podpisania 
umowy, 2.1.Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu –- po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji - 28 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Umowy, jednak nie dłużej 
niż do końca 2025 roku.
2.Zamawiający wykluczy wykonawcę w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 
1-6 ustawy Pzp, tj. (...)3.W związku z art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 
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r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą”, z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się (...)3.1. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576, 
zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem (...)3.2. Zgodnie z art. 7 
ust. 1 (...)4.W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności, o 
których mowa w pkt. 3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będą 
weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych 
(...)5.Zamawiający wykluczy wykonawcę w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 
1-10 ustawy Pzp, tj. (...)6.Zawartość oferty:6.1.FORMULARZ OFERTY (...). 6.2.ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY(...).6.3. INFORMACJA O ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ 
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA(...). 6.4.OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 (...). 
6.5.OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 (...). 6.6.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w 
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia 
ODPISU LUB INFORMACJI Z: 6.6.1.KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub 6.6.2. CENTRALNEJ 
EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub 6.6.3. INNEGO WŁAŚCIWEGO 
REJESTRU (...) 6.7.PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO 
REPREZENTOWANIA WYKONAWCY (...)7. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w rubrykach ogłoszenia o 
zamówieniu, 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 – SWZ, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału, podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
znajdują się w Rozdziale VIII, IX SWZ.8.Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO) została zawarta w Rozdziale XXV SWZ.9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy(...).9.Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania 
inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7631/
PolskiLad z dnia 05.08.2021 r.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Terminy wnoszenia odwołania:
4.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
4.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2022
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