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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195963-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
2021/S 077-195963

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 895-16-33-275
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 102/104
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-148
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bułkowski, Natalia Miłostan
E-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl 
Tel.:  +48 713253338
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbs-wroclaw.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.tbs-wroclaw.com.pl/ogloszenia-przetargow/
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządz ...
Numer referencyjny: ZPP.360.2.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla 
zadania inwestycyjnego Leśnica IX we Wrocławiu przy ulicy Dolnobrzeskiej, na działce nr 3/5, AM-8, obręb 
Leśnica wraz ze sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków, uzyskaniem i przekazaniem 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków oraz pracami towarzyszącymi 
opisanymi w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia.

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
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140 Roboty drogowe
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
a) budowie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną dla zadania inwestycyjnego Leśnica IX we Wrocławiu przy ulicy Dolnobrzeskiej, 
na działce nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica wraz ze sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków, 
uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków;
b) budowie odcinka ulicy Błońskiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, oświetleniem 
drogowym, kanalizacją MKT i zielenią oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obszarze skrzyżowania 
ulic Marszowickiej i Uraskiej wraz z przebudową odcinka istniejącego rowu melioracyjnego B-10, a także 
uzyskanie decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, 
co oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego 
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pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu robót;
c) wykonanie nasadzeń na poniższych terenach wraz z pielęgnacją w ramach okresu gwarancji zgodnie z 
Załącznikiem nr 8 do SWZ oraz Załącznikiem nr 7 do SWZ Wzorem umowy.
2. Parametry techniczne zabudowy mieszkaniowej
1 Ilość budynków 12

2 Powierzchnia użytkowa ogółem 15 562,74 m2

3 Powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem 14 898,81 m2

4 Ilość mieszkań na wynajem 301

5 Powierzchnia użytkowa lokali usługowych (10 szt.) 663,93 m2

6 Powierzchnia zabudowy 7852 m2

7 Kubatura budynków 76 176,81 m3

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa nw. dokumentacja projektowa:
a) w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dokumentacja projektowa podstawowa autorstwa An 
Archi Group sp z o o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 64 oraz dokumentacja zamienna autorstwa 
ATD Architekci s.c. M. Szydłowski i J. Król, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 15B, oraz projektami zieleni 
sporządzonymi przez firmę Zieleń wokół Nas Sp. z o. o. Aleksander Lorenz, ul. Śnieżna 32a we Wrocławiu, 
stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ, w tym:
1) projekt budowlany podstawowy zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1262/13 z 21.3.2013 
udzielającą pozwolenia na budowę;
2) projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr 758/15 z 18.2.2015 udzielającą 
pozwolenia na budowę;
3) projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr 2965/2020 z 28.7.2020 
udzielającą pozwolenia na budowę;
4) wykaz decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień niezbędnych do określenia zakresu realizacji 
przedsięwzięcia;
5) dokumentacja geologiczno-inżynierska z elementami hydrologii z rozpoznania podłoża działek nr 3/5, 
3/6, 5/3, 6/2, 11/2, 16/3, 17/1, 24/1 (AM-5 i AM-8, obręb Leśnica) w rejonie ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu, 
przewidzianych pod budowę osiedla domów wielorodzinnych dla czterech zadań inwestycyjnych Leśnica 
VI,VII,VIII,IX;
6) projekt zagospodarowania terenu, projekt zagospodarowania wodami opadowymi;
b) w zakresie budowy odcinka ulicy Błońskiej oraz przebudowy odcinka rowu melioracyjnego dokumentacja 
projektowa podstawowa autorstwa pracownię projektową Besko s.c. Elżbieta i Bogdan Stawarko, 52-339 
Wrocław, ul. Słowińców 57 oraz projektem zamiennym, sporządzonym przez Pracownię projektową 
ATD Architekci s.c. M. Szydłowski i J. Król, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 15B oraz projektami zieleni 
sporządzonymi przez firmę Zieleń wokół Nas Sp. z o. o. Aleksander Lorenz, ul. Śnieżna 32a we Wrocławiu, 
stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości (G) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy (B) / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 23
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe zasady obliczania terminów realizacji zawarto w Załączniku nr 7 do SWZ.

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:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 5 milionów PLN;
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN;
3) osiągnął roczny przychód ze sprzedaży w każdym roku w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za pełne lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN;
4) osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych wskaźnik płynności, liczony jako aktywa obrotowe/
zobowiązania krótkoterminowe, na poziomie nie niższym niż 0,8
— wskazane w pkt 1 – 3 muszą zostać spełnione łącznie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie 
warunki wskazane powyżej podlegają sumowaniu,
— w zakresie pkt 4) każdy z wykonawców zobowiązany jest wykazać wskaźnik płynności samodzielnie.
Uwaga! Za ostatnie 3 lata obrotowe należy rozumieć dane z 3 ostatnich zatwierdzonych sprawozdań 
finansowych Spółki, jeżeli Wykonawca zobowiązany jest do ich zatwierdzania zgodnie z przepisami prawa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uwaga numeracja zgodne z SWZ:
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału we wskazanym zakresie:
9) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest 
przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu 
przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem 
z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia 
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i 
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zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres w zakresie potwierdzenia warunku dot. zdolności finansowej;
10) 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 o wysokości środków nie mniejszej niż 3 000 000 PLN;
11) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Uwaga numeracja zgodne z SWZ:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 
2 zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku lub zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowane w § 3, 
pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2019, poz. 1065 ze zm.) wraz z przyłączeniem do sieci 

miejskich i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej ogółem nie mniejszej niż 10 000 m2 każde 
oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, 
czy zostały wykonane zgodnie należycie
2) dysponuje:
a. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

robót budowlanych na obiekcie kubaturowym zabudowy mieszkaniowej o kubaturze nie mniejszej niż 50 000 m3

b. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
c. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń;
d. Osobą do pełnienia funkcji koordynatora ds. zieleni posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) spełniającą następujące 
wymagania mgr inż. Architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu z udokumentowanym 3 – letnim 
stażem pracy w terenach zieleni, lub - mgr inż. ogrodnik lub inżynier ogrodnik z udokumentowanym 3 letnim 
stażem pracy w terenach zieleni, lub - technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu z udokumentowanym 
8 letnim stażem pracy w terenach zieleni, lub - osoba z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych z 
udokumentowanym 5 letnim stażem pracy w terenach zieleni
Każda z osób wskazanych w pkt a – c legitymować się powinna legitymować się (wymaganie do spełnienia 
łącznie):
1) uprawnieniem do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/kierownika robót, bez ograniczeń,
2) co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu 
lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
Uwaga! Dopuszcza się aby samodzielne funkcje kierownika robót określone w pkt. B i C mogła pełnić ta sama 
osoba.
3. Ocena spełnienia przez osobę wymogów określonych powyżej zostanie dokonana z uwzględnieniem ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) – art. 104. Osoby, które przed dniem 
wejścia w życie ww. ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie po-siadania przygotowania 
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zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie 
z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a 
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych – ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uwaga numeracja zgodne z SWZ:
7) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne odpowiednie dokumenty, wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
8) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich 
czynności, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem 
nr 10 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

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: 24/05/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2021
Czas lokalny: 12:15
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Miejsce:
1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Miniportal do 24.5 2021 do godziny 12.00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na MiniPortalu
3. Otwarcie ofert nastąpi 24.5.2021 o godzinie 12.15.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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.Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz 
Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1.1. do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w 
Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) Treść oferty stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1.1. do SWZ – 
nie złożenie wskazanych i uzupełnionych Załączników stanowi o niezgodności oferty z SWZ.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią 
SWZ
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 p.z.p.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 
do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
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zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym
6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięc ...

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.:  +22 4587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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 p.z.p.
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 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
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:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 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
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych".
12. 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 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. 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
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.:  +22 4587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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