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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:650269-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2022/S 226-650269

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Siwy- Pachulska
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu 
Tel.:  +48 814662900
Faks:  +48 814662901
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin
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/pn/ztm_lublin
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/ztm_lublin

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego- podział na 2 
części”
Numer referencyjny: DZ.371.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego 
transportu zbiorowego- podział na 2 części.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego osób, w ramach publicznego 
transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych w komunikacji 
miejskiej, przebiegających na obszarze Gmina Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin ma zawarte 
porozumienie, zwanych dalej „usługami".

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:
Część I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin ma zawarte porozumienie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje- część I- świadczenie usługi przewozu regularnego osób, w ramach 
publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych w 
komunikacji miejskiej, przebiegających na obszarze Gmina Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin 
ma zawarte porozumienie w liczbie nie więcej niż 1 400 000 wozokilometrów (wzkm).
2.Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany będzie świadczyć nie mniej niż 4 
(czterema) autobusami miejskimi klasy maxi, spełniającymi warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 122 ze zm.) a także spełniającymi następujące parametry – dotyczy części I:
2.1. wszystkie pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO V i być wyprodukowane nie 
wcześniej, niż w 2013 r.;
2.2. wszystkie pojazdy o długości od 11,50 do 13,50 metrów, niska podłoga na całej długości autobusu lub 
obniżona tylko pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz autobusu, 
wyposażone w tzw. „przyklęk” i pochylnie dla wózków;
2.3. liczba drzwi dla pasażerów: 3. Szerokość drzwi co najmniej 1200 mm;
2.4. liczba miejsc siedzących dla pasażerów: minimum 25. Łączna liczba miejsc dla pasażerów: minimum 90;
2.5. liczba okien otwieranych (uchylnych lub przesuwnych) w przedziale pasażerskim autobusu: co najmniej 
5 (do liczby tej nie wlicza się okien o szerokości mniejszej niż 900 mm lub wysokości części otwieranej okna 
mniejszej, niż 200 mm);
2.6. wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego, 
usytuowana pomiędzy I i II osią, o wymiarach minimum 1700 mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia 
przytrzymujące spełniające wymagania określone w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ;
2.7. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
2.8. lakierowanie zgodnie z kolorystyką Zamawiającego (kolory biały, zielony, czerwony) oraz naniesienie 
oznakowania graficznego;
2.9. informacja pasażerska w postaci wyświetlaczy elektronicznych;
2.10. wyposażenie w system monitoringu;
2.11. wyposażenie w kasowniki;
3. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych autobusami zbudowanymi przy wykorzystaniu 
nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako „SAM”. Definicję pojazdu 
„SAM” określa ustawa z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze 
zm.)- dotyczy części I i II.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 1%
Kryterium jakości - Nazwa: Informacja pasażerska / Waga: 1%
Kryterium jakości - Nazwa: Automat biletowy / Waga: 1%
Cena - Waga: 97%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Gminz Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin ma zawarte porozumienie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje-część II- świadczenie usługi przewozu regularnego osób, w ramach 
publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych w 
komunikacji miejskiej, przebiegających na obszarze Gmina Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin 
ma zawarte porozumienie w liczbie nie większej niż 2 100 000 wozokilometrów (wzkm).
2.Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany będzie świadczyć nie mniej niż 12 
(dwunastoma) autobusami miejskimi klasy mega, spełniającymi warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 122) a także spełniającymi następujące parametry- dotyczy części II:
2.1. wszystkie pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO V i być wyprodukowane nie 
wcześniej, niż w 2013 r.;
2.2. wszystkie pojazdy o długości od 17,50 do 18,75 metrów, niska podłoga na całej długości autobusu, bez 
stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu oraz bez stopni we wszystkich drzwiach autobusu, wyposażone w tzw. 
„przyklęk” i pochylnie dla wózków.
2.3. liczba drzwi dla pasażerów: 4. Minimalna szerokość drzwi 1200 mm;
2.4. liczba miejsc siedzących dla pasażerów: minimum 38. Łączna liczba miejsc dla pasażerów: minimum 135.
2.5. liczba okien otwieranych (uchylnych lub przesuwnych) w przedziale pasażerskim autobusu: co najmniej 
7 (do liczby tej nie wlicza się okien o szerokości mniejszej niż 900 mm lub wysokości części otwieranej okna 
mniejszej, niż 200 mm);
2.6. wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego, 
usytuowana pomiędzy I i II osią, o wymiarach minimum 1700 mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia 
przytrzymujące spełniające wymagania określone w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ;
2.7. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;
2.8. lakierowanie zgodnie z kolorystyką Zamawiającego (kolory biały, zielony, czerwony) oraz naniesienie 
oznakowania graficznego;
2.9. informacja pasażerska w postaci wyświetlaczy elektronicznych;
2.10. wyposażenie w system monitoringu;
2.11. wyposażenie w kasowniki;
3. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych autobusami zbudowanymi przy wykorzystaniu 
nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako „SAM”. Definicję pojazdu 
„SAM” określa ustawa z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze 
zm.)- dotyczy części I i II.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 1%
Kryterium jakości - Nazwa: Informacja pasażerska / Waga: 1%
Kryterium jakości - Nazwa: Automat biletowy / Waga: 1%
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Cena - Waga: 97%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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

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:
O udzielenie zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
tzn. wykażą, że posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , którym mowa w 
art. 5 ustawy z dnia 9 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) lub licencję na 
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 28 stycznia 2022 
r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 209) udzielone na okres obejmujący co najmniej termin wykonania zamówienia - dotyczy 
części I i II. Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn. wykażą, iż posiadają:
1.1.600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) zdolności kredytowej lub środków finansowych- 
dotyczy części I.
1.2.2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) zdolności kredytowej lub środków finansowych - 
dotyczy części II.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje 
art. 58, art. 117, art. 445 ust.1 ustawy Pzp.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosowanych 
sytuacjach oraz odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.5.SWZ, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności:
5.1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5..2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1 i 8.1.2 SWZ, a także 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.
7.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
9.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wg Załącznika nr 7 do SWZ w zakresie podstawy 
wykluczenia przewidzianej w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na UIkrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie należy złożyć w 
oryginale w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 8 SWZ, tj.:
12.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem.
13.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.12.2. SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe 
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środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
14.W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż 
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej 
lub zawodowej tzn. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat* (*okresy wyrażone w latach lub miesiącach, liczy się 
wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu), a jeżeli okres działalności jest krótszy- 
w tym okresie zrealizowali:
1.1.przynajmniej 1 (słownie: jedną) usługę przewozu regularnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2021 
r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) świadczoną autobusami w liczbie nie mniejszej niż 400 
000 (słownie: czterysta tysięcy) wozokilometrów oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienie to zostało 
wykonane należycie – dotyczy części I;
1.2.przynajmniej 1 (słownie: jedną) usługę przewozu regularnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2021 
r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) świadczoną autobusami w liczbie nie mniejszej niż 
700 000 (słownie: siedemset tysięcy) wozokilometrów oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienie to 
zostało wykonane należycie – dotyczy części II;
2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje 
art. 58, art. 117, art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie wg Załącznika nr 10 do SWZ- Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, z którego wynika które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosowanych 
sytuacjach oraz odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.5., potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności:
6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1 i 8.1.2 SWZ, a także 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wg Załącznika nr 7 do SWZ w zakresie podstawy 
wykluczenia przewidzianej w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie należy złożyć w 
oryginale w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 8 SWZ, tj.:
12.1. Wykaz usług wykonanych, z w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane wg Załącznika nr 1 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
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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.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
UWAGA: zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), jeżeli wykonawca powołuje się 
na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyżej wymieniony, 
żądany przez Zamawiającego, wykaz usług, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 
uczestniczył lub uczestniczy.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
Część I- 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
Część II- 245 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione w:
2.1. pieniądzu;
2..2. gwarancjach bankowych;
2..3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2080).
3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao S.A., Nr 
rachunku : 71 1240 1503 1111 0010 2200 3156, Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach 
umowy- Załącznik nr 9a do SWZ wraz z załącznikami - dotyczy części I oraz Projektowanych postanowieniach 
umowy- Załącznik nr 9b do SWZ wraz z załącznikami - dotyczy części II.

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
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Data: 20/12/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 19/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2022
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 7.2. SWZ ( art. 
393 ust. 4 ustawy Pzp).
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ustawy 
Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 
ust. 1 pkt 3-5 i 8-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
4.3.1.zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy,
4.3.2.zreorganizował personel,
4.3.3.wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
4.3.4.utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów,
4.3.5.wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.5 SWZ, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.5. SWZ, nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie musi zostać złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESDP 

23/11/2022 S226
https://ted.europa.eu/TED

10 / 13



Dz.U./S S226
23/11/2022
650269-2022-PL

11 / 13

zwane JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) w zakresie wskazanym w 
Załączniku nr 2 do SWZ-JEDZ. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca wypełnia tylko 
sekcję α, Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (w postaci 
elektronicznej –opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdego z Wykonawców) składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów–podpisane przez podmiot, którego 
dokumenty dotyczą.
9. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.
10. Szczegółowe wymagania dotyczące oświadczeń, dokumentów, terminów oraz pozostałych warunków w tym 
dotyczących wymagań oraz sposobu złożenia oferty zawiera SWZ.

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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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21. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 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 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. 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:
6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.
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 Pzp, 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 Pzp, 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: 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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2022
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