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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162225-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
2022/S 062-162225

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 113-245-39-40
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl 
Tel.:  +48 222449000
Faks:  +48 222449013
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński).” – nr 
postępowania 054/22
Numer referencyjny: 054/22

II.1.2) Główny kod CPV
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45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w 
Ząbkach, powiat wołomiński” – nr postępowania 054/22. 2. Szczegółowy OPZ znajduje się w Dokumentacji 
Przetargowej (Cz.IV SWZ) i w Ogólne warunki umowy na wykonanie robót budowlanych (Cz. V SWZ). 
3.Termin realizacji zamówienia:18 mies. od daty podpisania umowy w tym:14 miesięcy od daty podpisania 
umowy–termin wykonania robót;do18 miesięcy od daty podpisania umowy- termin realizacji przedmiotu 
umowy.4. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy przez Wyk. lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:•osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu •pracowników fizycznych 
wykonujących roboty w branży drogowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 44 322 043.53 PLN

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga wojewódzka nr 634 (ulica Księdza Skorupki w Ząbkach), powiat wołomiński.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, 
powiat wołomiński). 2.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej 
(Część IV SWZ) i w Ogólne warunki umowy na wykonanie robót budowlanych (Część V SWZ).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i 
pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas 
budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji stałej 
organizacji ruchu. 3.W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w 
opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o 
całkowitej wartości 20 994 652,20 zł netto. W ramach zamówienia podobnego przewiduje się: - Wykonanie 
robót w zakresie robót przygotowawczych,- Wykonanie robót w zakresie robót ziemnych, - Wykonanie 
robót w zakresie podbudów,- Wykonanie robót w zakresie nawierzchni, - Wykonanie robót w zakresie robót 
wykończeniowych, - Wykonanie robót w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - Wykonanie robót 
w zakresie elementów ulic,- Wykonanie robót w zakresie zieleni drogowej,- Wykonanie robót w zakresie 
obiektów- Wykonanie robót na sieci elektroenergetycznej,- Wykonanie oświetlenia drogowego,- Wykonanie 
robót instalacyjnych,- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi,- 
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Wykonanie robót na sieci wodociągowej,- Wykonanie robót na sieci gazowej,- Wykonanie przebudowy urządzeń 
melioracyjnych i sieci drenarskiej, - Wykonanie przepompowni. W/w roboty dotyczą odcinka na którym będą 
wykonywane roboty budowlane i odcinków przyległych.
Informacja dodatkowa: Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa 
w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. 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. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający 
przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
cdn. wymagania dot. doświadczenia personelu zawarto w sekcja III 1.3.
•Geodeta posiadającym:- doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum dwóch zadaniach 
polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie 
mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia.***
•Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą:- doświadczenie w pełnieniu ww. 
funkcji na minimum dwóch zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* 
o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach 
odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi (z wyłączeniem rękojmi za oznakowanie poziome drogi, okres rękojmi 
na oznakowanie poziome drogi został wskazany w V cz. SWZ) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Kierownika Budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 322 043.53 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 233 273,00 zł słownie: 
dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote i zero groszy.
2. Szczegóły dotyczące formy oraz zasad wniesienia wadium zawarte są w Części XV 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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a)wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat dwie roboty budowlane 
polegające na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 
000,00 zł brutto każda b)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadającymi 
poniższe kwalifikacje, minimum: •Kierownik Budowy posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -drogowej, bez ograniczeń**•Kierownik robót drogowych 
posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
- drogowej, bez ograniczeń**•Kierownik robót instalacyjnych posiadający:- uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń**•Kierownik robót elektrycznych 
i elektroenergetycznych posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez 
ograniczeń**•Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
bez ograniczeń**• Geodeta posiadający:- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - 
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji ** ,**) wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. c)wymagania dotyczące doświadczenia personelu:•Kierownik 
Budowy posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na 
minimum jednym zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości 
robót drogowych nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych 
świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***•Kierownik robót drogowych posiadający:- doświadczenie 
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum dwóch zadaniach polegających 
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 8 
000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu 
realizacji zamówienia.*** •Kierownik robót instalacyjnych posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika 
robót instalacyjnych na minimum dwóch zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie 
drogi publicznej* o wartości robót instalacyjnych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda, wraz z 
udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***• Kierownik 
robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika robót 
elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum dwóch zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / 
przebudowie drogi publicznej* o wartości robót elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niż 500 
000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji 
zamówienia.*** •Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika 
robót telekomunikacyjnych na minimum dwóch zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie 
drogi publicznej* o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, wraz z 
udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.***
cdn. c) wymagania dot. doświadczenia personelu w sekcji II 2.4. Opis zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku 
oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym 
doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą 
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się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym 
doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi 
on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ .Zamawiający, w 
stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku 
dotyczącego zdolności zawodowej (w zakresie punktu 2.4 b) i c) dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, 
oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 
złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o 
zmówieniu w DUUE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, 
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
Z post. o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 oraz w 
art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 
składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą odrębny 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument) dotyczący tych podwykonawców, 
zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; Wykonawca polegający na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(jednolity dokument) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C jednolitego 
dokumentu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy - część VI SWZ.
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w sprawie zmówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5.Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura
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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: 05/05/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 02/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej. W przypadku awarii tego systemu, która 
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym Katarzyna Kuleczka , tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 109;
2) w zakresie merytorycznym:
Jarosław Wójcik tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 226;

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:
cdn. sekcji III 1.3.:4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 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, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 
ust 1 pkt 5 i 7 pzp.;
5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust 4 pkt 5 - składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust 4 pkt 5;
b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w ust 4 pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
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:
24/03/2022
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