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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183640-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2021/S 072-183640

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
Tel.:  +48 322411270
Faks:  +48 322414060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzuim.chorzow.eu/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bip.mzuim.chorzow.eu/index.php?id_kat=4
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
Inna działalność: utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania 
z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”
Numer referencyjny: ZP/SC/3410/010/000/21

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem aktualnie udzielanego zamówienia częściowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”:
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej na przedłużeniu ulicy 
Bojarskiego w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Bytkowską;
3) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

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
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem aktualnie udzielanego zamówienia częściowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”:
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej na przedłużeniu ulicy 
Bojarskiego w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Bytkowską, zawierającej między innymi:
a) budowę drogi o szerokości nawierzchni jezdni 7,00 m, wstępnie zakłada się szerokość pasa drogowego na 
ca 20,00 mb;
b) budowę, przebudowę zjazdów;
c) budowę, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,
d) budowę chodników oraz ścieżki rowerowej;
e) budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego;
f) rozpoznanie i badanie podłoża, wraz z niezbędnymi badaniami i opracowaniami geologicznymi i 
geotechnicznymi;
g) plan wyrębu drzew kolidujących z projektem wraz z planem nasadzeń oraz projektem zieleni (o ile będzie 
konieczność), Zamawiający zakłada, że wzdłuż projektowanej drogi urządzony zostanie pas zieleni szerokości 
ca 5,0 m;
h) przebudowę istniejącego uzbrojenia (o ile będzie konieczność);
i) opracowanie projektów podziału działek zgodnie z wymaganiami dla uzyskania ZRID;
j) budowę kanału technologicznego;
k) budowę oświetlenia drogowego;
l) budowę odwodnienia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową z włączeniem do odbiornika lub w przypadku 
braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji CHŚPWIK budowę odpowiedniego zbiornika 
stanowiącego odbiornik wód deszczowych wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem wymaganych decyzji oraz 
zgód na jego urządzenie oraz eksploatację;
m) budowę zatok autobusowych po uzgodnieniu lokalizacji z ZTM;
n) projekty wyburzeń wszelkich obiektów kolidujących z projektowana inwestycją.
Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje i przedłoży 
Zamawiającemu koncepcję zawierającą minimum dwa warianty. Jeden z dwóch wariantów powinien 
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uwzględniać „rozciągnięcia” istniejącego ronda w kierunku północnym orz doprojektowanie dodatkowego 
czwartego wlotu od strony północnej stanowiącego wlot projektowanej drogi gminnej ul. Bojarskiego – 
przedłużenie. Po przedłożeniu wariantów Zamawiający wprowadzi uwagi i wybierze Wariant docelowy wraz z 
Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej o której 
mowa wyżej.
Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.
Do Wykonawcy należy również opracowanie:
1) projektu budowlanego i technicznego w 5 egz.;
2) niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia 
terenu w 5 egz., (o ile występują);
3) przedmiarów robót w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel);
4) kosztorysów ofertowych w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel);
5) kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) w 2 egz. (Excel);
kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389 t.j. z dnia 8 czerwca 
2004 r.);
6) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz. (forma zapisu PDF i .doc);
7) projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz.;
8) informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 5 egz.;
9) ponadto:
a) uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź ZRID;
b) opracowanie geodezyjnego podziału działek pod inwestycję, w celu uzyskania ZRID;
c) opracowanie symulacji przejezdności;
d) wykonanie analizy hałasu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.
2. Szczegółowe informacje w tym zakresie podano w pkt XXV SWZ

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:
1. Podstawy wykluczenia:
1) określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:
— z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
1) oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(„JEDZ”), na poniższych zasadach: Wykonawca składa JEDZ pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedkłada JEDZ tylko w swoim 
zakresie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ zawierające informacje 
wymagane w częściach II–IV dla każdego z Wykonawców, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. JEDZ potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Wykonawca składa:
— swój własny JEDZ oraz,
— odrębny JEDZ dla każdego z podmiotów, zawierający informacje wymagane w części II sekcja A i B, w 
części III oraz w części IV, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tych 
podmiotów.
W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, nie 
wspierają Wykonawcy – Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy 
jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcja D).
2. Ponadto Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
— art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 9 do SWZ);
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 10), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone wyżej i w pkt IX.2. 1 SWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie;
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych wyżej i w pkt IX. 2.1 SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa wyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie, o którym mowa w pkt IX. 2.1 lit a SWZ. Dokument, o którym mowa w pkt IX.2.5 lit a SWZ, powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Pozostałe uregulowania w zakresie 
Wykonawców spoza RP zawarte zostały w pkt IX.2.7 SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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a) Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej 
niż 100 000 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie 
łącznie.
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie 
łącznie.
Uwaga:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż 
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 
VIII.1 SWZ:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem;
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone wyżej i w pkt IX.2. 2 SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu 
wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu składa dokumenty o których mowa wyżej i w pkt IX.2. 2 SWZ w zakresie, w jakim powołuje się na 
zasoby tych podmiotów.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej każdą z poniżej wymienionych usług 
w wyszczególnionych ich liczbie:
— co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (obejmującej wykonanie 
projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego) budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z wraz z 
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przebudową sieci uzbrojenia terenu przebiegającej na terenie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 60 000 
wraz z opracowaniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z załącznikami;
b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, w tym odpowiednie uprawnienia projektowe:
— kierownik zespołu projektowego – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności 
drogowej bez ograniczeń lub równoważne,
— projektant nr 1 – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez 
ograniczeń lub równoważne;
Doświadczenie:
— wykonanie dokumentacji projektowej co najmniej jednego zadania związanego z budową lub przebudową 
lub rozbudową drogi gminnej klasy min. Z wraz z przebudową co najmniej czterech rodzajów uzbrojenia 
podziemnego, przebiegającej na terenie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 60 000 wraz z opracowaniem 
wniosku o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z załącznikami,
— projektant nr 2 – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne,
— projektant nr 3 – 1 osoba – wymagane uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— projektant nr 4 – 1 osoba – wymagane uprawnienia w zakresie projektowania sieci, instalacji urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub równoważne;
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika zespołu projektowego i projektanta nr 1 
przez jedną osobę, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi opisane dla obu tych funkcji. 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia pozostałych funkcji przez jedną osobę.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, o których mowa w ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy 
Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
— posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w 
kraju zamieszkania tych osób,
— posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku, Wykonawca, 
który zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawrze w wykazie osób (Załącznik nr 
5 do SWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone wyżej i w pkt IX.2. 2 SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu 
wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu składa dokumenty o których mowa wyżej i w pkt IX.2. 2 SWZ w zakresie, w jakim powołuje się 
na zasoby tych podmiotów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projekcie 
Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, 
jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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: 17/05/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 13/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 09:30
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.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000 PLN (słownie: cztery tysięcy 
złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie.
Szczegółowe informacje zawarto w pkt XXIII SWZ.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu.
Ofertę stanowią następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskaże na Formularzu ofertowym dane 
umożliwiające dostęp do tych informacji za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w odniesieniu 
do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów 
udostępniających zasoby;
3) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) wadium – oryginał gwarancji lub poręczenia, zgodnie z zapisami pkt XXII SWZ, jeżeli wadium wnoszone jest 
w formie innej niż pieniądz lub potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniądza;
5) zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt VIII. 3.3 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, o którym mowa w pkt 
VIII. 2.2 SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe informacje w powyższym zakresie zostały określone w SWZ
RODO (obowiązek informacyjny): podano w pkt XXXV SWZ
RODO (ograniczenia stosowania): podano w pkt XXXV 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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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 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Pzp – „Środki 
ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
09/04/2021
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