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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387326-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Usługi odśnieżania
2021/S 146-387326

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Wojcieszek
E-mail: zdpbrzesko@poczta.onet.pl 
Tel.:  +48 146630141
Faks:  +48 146631221
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdp.powiatbrzeski.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zdp.powiatbrzeski.pl
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
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
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku w 
sezonach zimowych 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 z podziałem na 6 części
Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
brzeskiego w 4-ch kolejnych sezonach zimowych: 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 na terenie 
Powiatu Brzeskiego z podziałem na 6 części; przy użyciu własnego sprzętu Wykonawcy, soli drogowej i 
materiałów uszorstniających dla zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu 
drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością jezdni, 
zgodnie dróg oraz warunkami wynikającymi ze szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania 
dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Kosztorysy ofertowe z podziałem na 6 części nazwane również rejonami (TER – formularze cenowe) zał. 1.2 
do 1.6
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania zimowego utrzymania oraz standard zimowego utrzymania ustalony 
Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego

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
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 6 – pod warunkiem dysponowania (na 
każdą część oddzielnie, na które wykonawca składa ofertę) wymaganej ilości sprzętu i środków transportowych, 
oraz wykwalifikowanej obsługi do obsługi zimowego utrzymania w minimalnym zakresie określonym przez 
zamawiającego.
Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Szczurowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie gminy Szczurowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających;
2) odśnieżanie dróg;
3) odśnieżanie z usuwaniem śliski;
4) odśnieżanie poboczy;
5) udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp;
6) pozimowe oczyszczenie ulic, mostów po zakończonym sezonie zimowym.
Długość odcinków do przy zwalczaniu 21,0 km oraz przy odśnieżaniu 56,4 km

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/03/2025
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: w sezonach zimowych od 1.11.2021 do 
31.3.2025.
Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca przy 
zachowaniu dyspozycyjności od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia.
Rozpoczęcie akcji zimowej (w zależności od warunków atmosferycznych): od 1 listopada.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Borzęcin i Brzesko
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie gminy Borzęcin i Brzesko

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających;
2) odśnieżanie dróg;
3) odśnieżanie z usuwaniem śliski;
4) odśnieżanie poboczy;
5) udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp;
6) pozimowe oczyszczenie ulic, mostów po zakończonym sezonie zimowym.
Długość odcinków do przy zwalczaniu 30,2 km oraz przy odśnieżaniu 64,6 km

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40 %
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/03/2025
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: w sezonach zimowych od 1.11.2021 do 
31.3.2025.
Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca przy 
zachowaniu dyspozycyjności od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia.
Rozpoczęcie akcji zimowej (w zależności od warunków atmosferycznych): od 1 listopada.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Brzesko
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie gminy miasta i gminy Brzesko

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających;
2) odśnieżanie dróg;
3) odśnieżanie z usuwaniem śliski;
4) odśnieżanie poboczy;
5) udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp;
6) pozimowe oczyszczenie ulic, mostów po zakończonym sezonie zimowym.
Długość odcinków do przy zwalczaniu 20,6 km oraz przy odśnieżaniu 27,6 km

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
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Koniec: 31/03/2025
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: w sezonach zimowych od 1.11.2021 do 
31.3.2025.
Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca przy 
zachowaniu dyspozycyjności od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia.
Rozpoczęcie akcji zimowej (w zależności od warunków atmosferycznych): od 1 listopada.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Dębno
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie gminy Dębno

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających;
2) odśnieżanie dróg;
3) odśnieżanie z usuwaniem śliski;
4) odśnieżanie poboczy;
5) udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp;
6) pozimowe oczyszczenie ulic, mostów po zakończonym sezonie zimowym.
Długość odcinków do przy zwalczaniu 29,1km oraz przy odśnieżaniu 39,6 km

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/03/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: w sezonach zimowych od 01.11.2021. do 
31.03.2025 r.
Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca przy 
zachowaniu dyspozycyjności od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia.
Rozpoczęcie akcji zimowej (w zależności od warunków atmosferycznych): od 1 listopada.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Gnojnik i Czchów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie gminy Gnojnik i Czchów

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających
2) odśnieżanie dróg
3) odśnieżanie z usuwaniem śliski
4) odśnieżanie poboczy
5) udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp
6) pozimowe oczyszczenie ulic, mostów po zakończonym sezonie zimowym
Długość odcinków do przy zwalczaniu 28,0km oraz przy odśnieżaniu 31,8 km

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/03/2025
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: w sezonach zimowych od 01.11.2021. do 
31.03.2025 r.
Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca przy 
zachowaniu dyspozycyjności od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia.
Rozpoczęcie akcji zimowej (w zależności od warunków atmosferycznych): od 1 listopada.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon Czchów i Iwkowa
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie gminy Czchów i Iwkowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających
2) odśnieżanie dróg
3) odśnieżanie z usuwaniem śliski
4) odśnieżanie poboczy
5) udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp
6) pozimowe oczyszczenie ulic, mostów po zakończonym sezonie zimowym
Długość odcinków do przy zwalczaniu 28,4km oraz przy odśnieżaniu 42,6 km

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/03/2025
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
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Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: w sezonach zimowych od 01.11.2021. do 
31.03.2025 r.
Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca przy 
zachowaniu dyspozycyjności od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia.
Rozpoczęcie akcji zimowej (w zależności od warunków atmosferycznych): od 1 listopada.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz usług zimowego utrzymania dróg (co najmniej 1 usługa zud) wykonanych w okresie 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, 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 oraz 
załączeniem dowodów określający czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, rzecz którego usługi 
były wykonane .Jeżeli wykonawca świadczył usługi zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym 
przez zamawiającego – nie jest wymagane wykazanie tychże usług oraz dowodów określających ich należyte 
wykonanie.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje do realizacji przedmiotu umowy w pełni sprawnymi 
jednostkami podstawowego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia:
— bazą (mi) materiałowo- sprzętowymi w odległości, zapewniającej wymagany czas wykonania usługi przez 
zamawiającego do najdalej utrzymywanego odcinka drogi,
— wystarczającą ilością sprzętu,
— sprawnie działającą łączność telefoniczną,
— odpowiedni zapas materiałów do zwalczania śliskości zimowej,
— wykwalifikowany personel do obsługi,
— dla rejonów określanych jako Cześć 3 ÷ Cześć 6; samochody stanowiące nośniki sprzętu powinny być 
wyposażone w napęd na przednią oś.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Minimalna wymagana ilość jednostek sprzętowych wraz z nośnikami uniwersalnymi dla:
Część nr 1- solarka opłużona 1 szt. oraz pługi lemieszowe 2 szt.
Część nr 2- solarka opłużona 1 szt. oraz pługi lemieszowe 2 szt.
Część nr 3- solarka opłużona 1 szt. oraz pługi lemieszowe 1 szt.
Część nr 4- solarka opłużona 1 szt. oraz pługi lemieszowe 2 szt.
Część nr 5- solarka opłużona 1 szt. oraz pługi lemieszowe 2 szt.
Część nr 6- solarka opłużona 1 szt. oraz pługi lemieszowe 3 szt.
Wymieniony sprzęt ma być przeznaczony wyłącznie do dyspozycji Zamawiającego. Każdą część należy 
traktować jako osobne zamówienie publiczne na które, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie 
zawarta odrębna umowa.
Do załadunku materiałów uszorstniających Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej 1 szt. 
ładowarki o poj. łyżki 2 m3 dla każdej części oddzielnie.
W celu weryfikacji prac sprzętu przy ZUD Zamawiający przewiduje zamontowanie (w okresie sezonu zimowego) 
na nośnikach samochodowych zintegrowany moduł GPS.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie tych zmian zostały określone w 
projektowanych postanowienia umowy.

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: 30/08/2021
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
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi elektronicznie z pośrednictwem mniPortalu.

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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1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
2. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.(JEDZ). Do złożenia takiego oświadczenia zostanie wezwany wyłącznie 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej ocenionego.
Dokumenty związane ze złożeniem oferty:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
Wymagana forma:
Formularz oferty musi być złożony w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Formularze cenowe (TER) – na wybrane części określone w zał.1.1; zał.1.2.; zał.1.3.; zał.1.4; zał. 1.5; 
zał.1 .6. – na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia
Wymagana forma:
Formularze muszą być złożone w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
c) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)
g) Wadium
Wymagana forma:
— Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu 
w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę,
— Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na 
rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

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
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone
W Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz wobec dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
a. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b. 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;
c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie powinno zawierać elementy wymienione w art. 516 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 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 treścią przed upływem tego terminu.
5. Termin wniesienia odwołania:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
a w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
6. 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;
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. IDW 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 Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
9.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia tej 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 listopada 2012 r – Prawo Pocztowe (t. jedn. Dz. U. 
2018 poz. 2188) albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne
Z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021
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