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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16679-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świnoujście: Roboty drogowe
2022/S 009-016679

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 8551571375
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Bimkiewicz
E-mail: bzp@um.swinoujscie.pl 
Tel.:  +48 913212425
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
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:
Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do 
infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” z podziałem na pięć części
Numer referencyjny: BZP.271.1.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową i przebudową dróg w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – 
etap I w podziale na V części

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3b:„Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i 
nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las)”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla Zadania 3b obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej znajdującej się w 
województwie Zachodniopomorskim, w miejscowości Świnoujście. Długość odcinka objętego przebudową 
wynosi 1205,65 m (od pikiety 0+024,17 do 1+229,82)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt:„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu- etap I” 
POIS.03.02.00-00-0079/19/-00Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia,jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub jeżeli je utraci na skutek rozwiązania umowy o 
dofinansowanie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. zamówień 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego, w 
sposób opisany w dokumentach zamówienia - dotyczy wszystkich części zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4:„Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza”) 
Część nr: 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla Zadania 4 obejmuje budowę odcinka drogi tzw. Obwodnicy Bazy Las) pomiędzy 
drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie i gminie 
Świnoujście. Długość odcinka objętego budową wynosi ok. 727m, w ramach budowy przedmiotowego odcinka 
drogi zaprojektowano budowę dwóch dojazdów do ronda z istniejącej ulicy Ludzi Morza o łącznej długości około 
113 m
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt:„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu- etap I” 
POIS.03.02.00-00-0079/19/-00Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane lub jeżeli je utraci na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 
podanej w ofercie - dotyczy wszystkich części zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zad1:Przebud. DP pomiędzy skrzyżow. z ul.Wolińską i Dworcową-odc.od ul.Dworcowej do przejazdu 
kolejowego PKP km LK401 98+630,Zad 3a:Przebud. DP pomiędzy skrzyżow. z ul. Barlickiego do ul. Norweskiej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miasto Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową- 
odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i 
nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt:„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu- etap I” 
POIS.03.02.00-00-0079/19/-00Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane lub jeżeli je utraci na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, 
Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla 
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli - dotyczy wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i 
Dworcową- odcinek od km 0+380 do końca opracowania
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i 
Dworcową- odcinek od przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego od km 0+470,71 do 
skrzyżowania z ul. Wolińską)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt:„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu- etap I” 
POIS.03.02.00-00-0079/19/-00Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane lub jeżeli je utraci na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2 „ Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

13/01/2022 S9
https://ted.europa.eu/TED

6 / 16

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


Dz.U./S S9
13/01/2022
16679-2022-PL

7 / 16

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 w tym budowę wiaduktów 
drogowych (WD-1, WD-2 i WD-3) na przekroczeniu linii i bocznic kolejowych, przyległych do nich dróg oraz 
zapewniających migrację małych i średnich zwierząt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót mostowych (Dm) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt:„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu- etap I” 
POIS.03.02.00-00-0079/19/-00Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane lub jeżeli je utraci na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 warunków w tym zakresie. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych 
sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części wymagania w zakresie wadium. Każdy wykonawca 
zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości odpowiednio dla każdej z części 
zamówienia:
a) Część 1: Zadanie 3b:„Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 
Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las)” : 90 000,00 zl ( słownie: dziewięćsziesiąt 
tysięcy złotych 00/100)
b) Część 2: Zadanie 4:„Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. 
Ludzi Morza”): 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
c) Część 3: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską 
i Dworcową- odcinek od początku opracowania do km 0+380” Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. 
Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) 
– odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 
00/100).
d) Część 4:Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską 
i Dworcową- odcinek od km 0+380 do końca opracowania” 190 000,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100),
e) Część 5: Zadanie 2 „ Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3” : 610 
000,00 zl ( słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny obowiązywać (pozostawać 
ważne) przez okres co najmniej 7 dni po upływie terminu związania ofertą. Powyższe ma zastosowanie także w 
razie przedłużenia terminu związania ofertą.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Minimalny poziom zdolności dla Części 1:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za 
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 4 200 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 
dwieście tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 2:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za 
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 
pięćset tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 3:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za 
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset 
tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 4:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za 
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset 
tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 5:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć 
milionów złotych);
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia Wykonawcy powinni wykazać spełnianie ww. 
warunków oddzielnie dla każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę 
ofert na więcej niż jedną część, wymóg minimalnego obrotu sumuje się dla wszystkich części, na które 
wykonawca składa oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części 
wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) 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, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 7,8 i 10 ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), 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 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ),
6) oświadczenie Wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze 
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres ;
7) wykazu 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 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;
8) wykazu 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

13/01/2022 S9
https://ted.europa.eu/TED

10 / 16



Dz.U./S S9
13/01/2022
16679-2022-PL

11 / 16

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający zawarł w niniejszej sekcji jedynie ogólny opis warunków. 
Szczegółowe informacje zawarto w tomie I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, punkt VI ppkt 1.2.4.
Minimalny poziom zdolności dla Części 1 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w 
wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub 
przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 3 600 000 PLN netto
Minimalny poziom zdolności dla Części 2 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w 
wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub 
przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 4 000 000 PLN netto.
Minimalny poziom zdolności dla Części 3 i 4 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w 
wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub 
przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 2 000 000 PLN netto.
Minimalny poziom zdolności dla Części 5 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w 
wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub 
przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 2 000 000 PLN netto; oraz co najmniej 
jednego zadania obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę obiektu/obiektów mostowego/
mostowych o długości nie mniejszej niż 100 m.
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.)
DOTYCZY CZĘŚCI 5 - Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im 
powierzona, tj. Personel proponowany do pełnienia funkcji.
Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności mostowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym 
do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu 
ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej
- doświadczenie zawodowe:
doświadczenie przy realizacji (od rozpoczęcia robót do uzyskania Protokołu odbioru robót lub równoważnego 
dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia) na stanowisku Kierownika 
Budowy lub Kierownika robót mostowych, co najmniej 1 (jednego) zamówienia obejmującego swym zakresem 
budowę lub przebudowę obiektu/ów mostowego/ych o długości min. 100 m.
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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DOTYCZY CZĘŚCI I - V
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj. personel 
proponowany do pełnienia funkcji:
A. Kierownika Budowy ( wymagana liczba osób: 1) osoba posiadająca co najmniej :
a) niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub 
odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie 
wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierownia robotami w danej specjalności bez ograniczeń w 
rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej 
specjalności, oraz
b) doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie 
lub remoncie drogi lub ulicy klasy min. L, obejmującego wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o 
długości co najmniej 500 m, na stanowisku/stanowiskach Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, 
a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji zadania tj. od przekazania placu budowy do odbioru 
końcowego inwestycji.
B. Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej 
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do 
kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy 
rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z 
dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności.
C. Kierownika Robót branży elektrycznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej niezbędne 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności 
bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia w danej specjalności.
D. Kierownika Robót branży teletechnicznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej 
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z pkt VI SWZ 
ppkt 1.2.4 lit. D SWZ.
E. Kierownika Robót do spraw zieleni ( wymagana liczba osób: 1) – osoba posiadająca wykształcenie 
średnie lub wyższe w specjalności biologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ogrodnictwo bądź 
leśnictwo oraz posiadająca doświadczenie w kierowaniu pracami przy realizacji co najmniej jednego zadania 
polegającego na wycince drzew przy budowie lub przebudowie drogi oraz co najmniej jednego zadania 
polegającego na zagospodarowaniu zieleni w pasach dróg publicznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji określają:
- Warunkach Ogólnych Kontraktu FIDIC (Roboty będące przedmiotem Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWĘ dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego, wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) oraz
- Tom II Warunki Kontraktu - załącznik do SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany umowy a ich rodzaj, zakres i warunki określono w ww. dokumentach.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoba wystawiająca postępowanie na Platformie Zakupowej lub przez nią wyznaczona jest upoważniona do 
jego otwarcia.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp. 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt, 4, 7, 8, 10 
ustawy Pzp.
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie JEDZ, aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym w IDW.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotowe 
środki dowodowe składa w sposób wskazany w pkt VIII ppkt 3 i 4 IDW.
Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do IDW;
2. wypełniony Załącznik do Formularza Oferty – Doświadczenie Personelu – załącznik nr 1a do IDW;
3. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 2 do IDW; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
4. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do IDW) wraz 
z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);
5. wypełniony Kosztorys Ofertowy ( TOM IV SWZ);
6. dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu 
gwarancji/poręczenie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument 
będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela, tj. wystawcę 
gwarancji/poręczenia;
7. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione 
do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego;
8. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące 
robót/usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) 
(załącznik nr 8 do SWZ).
Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 oraz informacje o ograniczeniach wynikające z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
zawarto w pkt. XXI IDW.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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 ppkt 1;
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 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) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 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.
3. 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.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego 
będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 
obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, 
ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 
poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.

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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2022
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