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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153842-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2022/S 060-153842

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniPortal.uzp.gov.pl

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:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi–Projekt 5-Roboty obejmujące przebudowę,rozbudowę,nadbudowę 
budynku przy ul. Sienkiewicza63 oraz zagospodarowanie terenu z infrastruktura tech. i małą architekturą
Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.22.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na nieruchomości Sienkiewicza 63 w Łodzi, 
obejmujących przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu w tym nasadzenia 
nowej zieleni, elementy małej architektury i wykonaniem nowej lub przebudowę istniejącej infrastruktury 
technicznej, realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.
Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w dokumentacji projektowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300 Roboty rozbiórkowe
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262700 Przebudowa budynków
45262800 Rozbudowa budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45350000 Instalacje mechaniczne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
71300000 Usługi inżynieryjne
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sienkiewicza 63 w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na nieruchomości Sienkiewicza 63 w Łodzi, 
obejmujących przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu w tym nasadzenia 
nowej zieleni, elementy małej architektury i wykonaniem nowej lub przebudowę istniejącej infrastruktury 
technicznej, realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.
Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku 
kierownika budowy / Waga: 30
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: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i robót w zakresie wartości 
nieprzekraczającej 30% zamówienia podstawowego.
- Roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne,
- Zagospodarowanie terenu
- Prace projektowe
Zamówienia w ww. zakresie zostaną udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na 
warunkach określonych w umowie podstawowej

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:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17Projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

25/03/2022 S60
https://ted.europa.eu/TED

3 / 9



Dz.U./S S60
25/03/2022
153842-2022-PL

4 / 9

(Numeracja zgodna z SWZ) 8.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące 8.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
8.1.3.1Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi 
lub posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 3.000.000,00 PLN.
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego 
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on 
opublikowany.
9.3 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona, jest 
zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
podmiotowych środków dowodowych (z uwzględnieniem pkt 31 SWZ), tj.:
9.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
9.3.1.1 Informację 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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki 
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO została zawarta w pkt. 39 SWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(Numeracja zgodna z SWZ) 8.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące 8.1.4zdolności technicznej lub zawodowej
8.1.4.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie:
8.1.4.1.1 jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz 
instalacyjne, przeprowadzone w jednym obiekcie budowlanym objętym ochroną konserwatorską tj. wpisanym 
do ewidencji bądź rejestru zabytków o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub 
przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej.
8.1.4.2 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował:
8.1.4.2.1 jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy przy co najmniej dwóch robotach, z których każda polegała na remoncie lub przebudowie lub 
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rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o kubaturze jednego z nich 
minimum 2000 m3, obejmujących swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne.
9.3.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
9.3.2.1 Wykazu robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 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.
9.3.2.2 Wykaz osób (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ), 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(Numeracja zgodna z SWZ) 7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
7.3 Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 7.1 SWZ Wykonawca 
zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.
7.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, jeżeli 
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2 pkt.1-3 ustawy Pzp.
7.5 Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
(Numeracja zgodna z SWZ) 40.2 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane
z umową zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SWZ
23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 219.000,00 PLN (słownie: dwieście 
dziewiętnaście tysięcy 00/100).

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

25/03/2022 S60
https://ted.europa.eu/TED

5 / 9



Dz.U./S S60
25/03/2022
153842-2022-PL

6 / 9

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp.
Minimalna wysokość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej wynosi: 100 000,00 PLN brutto (słownie 
złotych: sto tysięcy 00/100 zł brutto).

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: 26/04/2022
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: 23/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Maria Herszel, Anna Tomczyk

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. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 3 do SWZ (plik w formacie XML).W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie - JEDZ składa każdy z tych Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają 
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brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.
W zakresie "części IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w
takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
1.2 Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego
ofertę – (jeśli dotyczy)
1.3 Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmioty udostępniające zasoby (z wyłączeniem dokumentu
wymienionego w par. 2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia) jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych,o których mowa
w par. 2 ust. 1 pkt 1 a), b), pkt 2 i pkt 7a), b), c), d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
23.12.2020 r. w spr. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy tj.:
- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp
(tj. w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3–6 ustawy 
Pzp oraz
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz
- Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy tylko Wykonawców i 
Wykonawców wspólnie składających ofertę).
- Wykaz osób (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego (zgodnie z pkt. 9.3.1.1 SWZ)
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z par. 4 rozporządzenia, o którym 
mowa w pkt 2 powyżej.
4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany 
jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z par. 5 
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
[Numeracja zgodna z SWZ]
38.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
38.2 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 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
38.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
38.3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
38.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy Pzp;
38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
38.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią̨ przed upływem tego 
terminu.
38.6 Domniemywa się̨, że Zamawiający mógł zapoznać̨ się̨ z treścią̨ 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.
38.7 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:
38.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
38.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ.
38.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
38.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
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okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne.
38.10 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
38.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;
38.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
38.11 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie
i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym.
38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2022
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