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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142924-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2023/S 048-142924

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 Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 422726463
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/14116,Budowarozbudowa-drog-dojazdowych-do-
drogi-ekspresowej-S-14-i-poprawa-komunikacji.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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0442dd8f-b8d1-11ed-
b8d9-2a18c1f2976f

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/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/
Teofilów
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.8.2023

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania jest budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa 
komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj, w podziale na 3 zadania:
1.1. Zadanie 1 - Rozbudowa/przebudowa ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania) 
do ul. Traktorowej wraz ze skrzyżowaniem aż do ul. Snopowej oraz rozbudowa ul. Wykowej na odcinku od ul. 
Rąbieńskiej do ul. Kotarbińskiego;
1.2. Zadanie 2 - Budowa ul. Kaczeńcowej na odcinku od ul. Rąbieńskiej do ul. Odrowąża;
1.3. Zadanie 3 - Budowa ul. Wojska Polskiego od proj. ul. Kaczeńcowej do ul. Traktorowej oraz przebudowa ul. 
Traktorowej na odcinku od proj. ul. Wojska Polskiego do ul. Judyma.
2. Łączna długość projektowanego układu drogowego wynosi około 5 km.
3. Zamówienie przewidziane jest do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj.

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
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232452 Roboty odwadniające
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233293 Instalowanie mebli ulicznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316213 Instalowanie oznakowania drogowego
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem postępowania jest budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa 
komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj, w podziale na 3 zadania:
1.1. Zadanie 1 - Rozbudowa/przebudowa ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania) 
do ul. Traktorowej wraz ze skrzyżowaniem aż do ul. Snopowej oraz rozbudowa ul. Wykowej na odcinku od ul. 
Rąbieńskiej do ul. Kotarbińskiego;
1.2. Zadanie 2 - Budowa ul. Kaczeńcowej na odcinku od ul. Rąbieńskiej do ul. Odrowąża;
1.3. Zadanie 3 - Budowa ul. Wojska Polskiego od proj. ul. Kaczeńcowej do ul. Traktorowej oraz przebudowa ul. 
Traktorowej na odcinku od proj. ul. Wojska Polskiego do ul. Judyma.
2. Łączna długość projektowanego układu drogowego wynosi około 5 km.
3. Zamówienie przewidziane jest do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach przedmiotu zamówienia 
wykonawca jest zobowiązany do:
3.1. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, 
uzgodnień oraz
- przygotowania materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji,
- wykonania operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne,
- aktualizacji koncepcji budowy układu drogowego opracowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w 
Łodzi,
- opracowania koncepcji odwodnienia dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 na osiedlach Złotno/
Teofilów zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Łodzi (pismo znak WTT.423.468.2022/T/DW z dnia 21.09.2022 r.) oraz w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym,
- uzyskania niezbędnego pozwolenia lub zgłoszenia robót zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.),
- przygotowania materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej ZRID zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 17 z późn. zm.),
- uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: 
„Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/
Teofilów w Łodzi”.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz 
odpowiednimi przepisami prawa.
3.2. wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionych projektów,
3.3. sporządzenia projektu stałej i tymczasowej organizacji robót z kompletem wymaganych uzgodnień,
3.4. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej,
3.5. zgłoszenia zakończenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
3.6. zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów Dokumentacji Projektowej posiadających 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.
4. Zamówienie należy realizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 
i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.
5. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (Nr Edycja2/2021/4502/PolskiLad).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy / 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: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót 
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Szczegółowe informacje nt. zakresu i warunków ich udzielenia zawarte są w Rozdziale IV pkt 7 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
1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 880.000,00 PLN 
(słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w Rozdziale XXII SWZ.

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:
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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 Pzp, 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 (...);
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 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania (...);
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 (...);
1.5. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
1.6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy (...);
1.7. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu (...).
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. – 4.5. i 4.7. 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
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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 8 (ośmiu) 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 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.
1.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 8 (ośmiu) 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 rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
1.3. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 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 kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 
usługi/roboty budowlane, 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/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 
do SWZ.
3. W przypadku zamówień / kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez 
Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać wartość robót zgodnych z zakresem określonym w pkt 
5.1.1. SWZ.
4. W przypadku wykazywania spełnienia 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 udziału w 
postępowaniu, z zastrzeżeniem że:
(...)
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (...).
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi/roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu (...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
1.1.1. dwa (2) zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde 
obejmowało budowę lub przebudowę drogi/dróg wraz z budową lub przebudową oświetlenia ulicznego i 
kanalizacji deszczowej na terenie miejskim, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł;
1.1.2. dwie (2) dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi/dróg o 
długości co najmniej 1000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na 
terenie miejskim, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy jedna dokumentacja projektowa obejmowała dwie lub 
więcej dróg, co najmniej jedna z dróg powinna mieć długość minimum 1000 m.
1.2. dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą realizowały zamówienie:
1.2.1. jedną (1) osobą na stanowisko kierownika budowy (...),
1.2.2. jedną (1) osobą na stanowisko kierownika robót w branży wodociągowo – kanalizacyjnej (...),
1.2.3. jedną (1) osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych (...),
1.2.4. jedną (1) osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych (...),
1.2.5. jedną (1) osobą na stanowisko projektanta branży drogowej (...),
1.2.6. jedną (1) osobą na stanowisko projektanta branży telekomunikacyjnej (...),
1.2.7. jedną (1) osobą na stanowisko projektanta branży wodociągowo – kanalizacyjnej (...),
1.2.8. jedną (1) osobą na stanowisko projektanta branży elektroenergetycznej (...).
2. Pod pojęciem/pojęciami:
2.1. „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2.2. „droga” rozumie się pojęcie zdefiniowane w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych;
2.3. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
2.4. „dokumentacja projektowa” – rozumie się zakres (...).
3. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z (...).
4. 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 
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 2 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)
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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: 03/04/2023
Czas lokalny: 13:00

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: 31/07/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2023
Czas lokalny: 14:00

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. Zamawiający wykluczy wykonawcę w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 
1-6 ustawy Pzp, tj. (...)
2. W związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 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, 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. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa 
w pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będą weryfikowane na 
podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych (...).
4. Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który udaremnia lub 
utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem 
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możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
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 – sporządzony zgodnie ze wzorem (...)
6.2. FORMULARZ CENOWY – sporządzony zgodnie ze wzorem (...)
6.3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY – sporządzone zgodnie ze wzorem (...)
6.4. INFORMACJA O ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – sporządzona zgodnie ze wzorem (...)
6.5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na podstawie art. 5k 
rozporządzenia (...)
6.6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na 
podstawie art. 5k rozporządzenia (...)
6.7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia ODPISU LUB INFORMACJI Z:
6.7.1. KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub
6.7.2. CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub
6.7.3. INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU
(...)
6.8. PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO 
REPREZENTOWANIA WYKONAWCY - jeżeli (...).
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) 
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w Rozdziale XXV SWZ.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania 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: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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 
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
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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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2023
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