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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582692-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Niepołomice: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
2021/S 221-582692
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA NIEPOŁOMICE
Krajowy numer identyfikacyjny: 000525458
Adres pocztowy: Pl. Zwycięstwa 13
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Topór
E-mail: anna.topor@niepolomice.eu
Tel.: +48 122509413
Adresy internetowe:
Główny adres: www.niepolomice.eu
Adres profilu nabywcy: https://e-ProPublico.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.niepolomice.euihttps://e-propublico.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://e-propublico.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:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla
rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Numer referencyjny: ZP.271.37.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych - 14 zadań częściowych

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 14

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560385K ul. Na Tamie zlokalizowanej na dz. nr: 755 i 780 na dł. około 0,70 km. w
Niepołomicach, z uwzględnieniem przejścia dla pieszych przez drogę krajową
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560385K ul. Na Tamie zlokalizowanej na dz. nr: 755 i 780 na dł. około 0,70 km. w
Niepołomicach, z uwzględnieniem przejścia dla pieszych przez drogę krajową
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 1" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560370K ul. Słonecznej zlokalizowanej na dz. nr: 145/1 na dł. około 1,93 km. w
Niepołomicach
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
PPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560370K ul. Słonecznej zlokalizowanej na dz. nr: 145/1 na dł. około 1,93 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 2" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 326 i 340/1 na dł. około 1,16 km. w
Niepołomicach, z uwzględnieniem przejścia dla pieszych przez drogę krajową
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 326 i 340/1 na dł. około 1,16 km. w
Niepołomicach, z uwzględnieniem przejścia dla pieszych przez drogę krajową
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 3" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560350K ul. Daszyńskiego zlokalizowanej na dz. nr: 2453 na dł. około 0,3 km. w
Niepołomicach
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560350K ul. Daszyńskiego zlokalizowanej na dz. nr: 2453 na dł. około 0,3 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 4" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560352K ul. Cmentarnej zlokalizowanej na dz. nr: 2946/1 na dł. około 0,5 km. w
Niepołomicach
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560352K ul. Cmentarnej zlokalizowanej na dz. nr: 2946/1 na dł. około 0,5 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 5" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej ul. Potasińskiego zlokalizowanej na dz. nr: 3534 na dł. około 0,4 km. w
Niepołomicach
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej ul. Potasińskiego zlokalizowanej na dz. nr: 3534 na dł. około 0,4 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 6" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlasie zlokalizowanej na dz. nr: 3988/1, 4479/15, 3539/9, 3989/4, 3989/5,
3539/5 na dł. około 0,5 km. w Niepołomicach
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlasie zlokalizowanej na dz. nr: 3988/1, 4479/15, 3539/9, 3989/4, 3989/5,
3539/5 na dł. około 0,5 km. w Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 7" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560389K ul. Wodnej zlokalizowanej na dz. nr: 1539 na dł. około 0,39 km. w
Niepołomicach
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560389K ul. Wodnej zlokalizowanej na dz. nr: 1539 na dł. około 0,39 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 8" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560360K ul. Grzybowej zlokalizowanej na dz. nr: 3423 na dł. około 0,6 km. w
Niepołomicach
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560360K ul. Grzybowej zlokalizowanej na dz. nr: 3423 na dł. około 0,6 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 9" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560364K ul. Ples zlokalizowanej na dz. nr: 2219 na dł. około 1,1 km. w
Niepołomicach
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560364K ul. Ples zlokalizowanej na dz. nr: 2219 na dł. około 1,1 km. w
Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 10" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi gminnej 560547K ul. Rudzica zlokalizowanej na dz. nr: 740, 1196/4, 1221, 678/3, 1196/5 na
dł. około 1,5 km. w Podłężu
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Rozbudowa drogi gminnej 560547K ul. Rudzica zlokalizowanej na dz. nr: 740, 1196/4, 1221, 678/3, 1196/5 na
dł. około 1,5 km. w Podłężu
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 11" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odwodnienie drogi gminnej ul. Staropocztowej zlokalizowanej na dz. nr: 147/1, 1472, 1473 na dł. około 0,08 km,
kanał kryty na dz. nr: 811/4, 811/5, 811/6 w Podłężu
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Odwodnienie drogi gminnej ul. Staropocztowej zlokalizowanej na dz. nr: 147/1, 1472, 1473 na dł. około 0,08 km,
kanał kryty na dz. nr: 811/4, 811/5, 811/6 w Podłężu
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 12" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 736/2, 737/2, 736/10 na dł. około 0,3 km oraz
odwodnienie proj. kanałem krytym na dz. nr: 734, 735, 736/9 w Zabierzowie Bocheńskim
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 736/2, 737/2, 736/10 na dł. około 0,3 km oraz
odwodnienie proj. kanałem krytym na dz. nr: 734, 735, 736/9 w Zabierzowie Bocheńskim
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 13" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej 560371K ul. Pociągów Pancernych zlokalizowanej na dz. nr:
493/33 na dł. około 0,2 km. w Niepołomicach
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71355000 Usługi pomiarowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba wykonawcy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie
decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych
Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej 560371K ul. Pociągów Pancernych zlokalizowanej na dz. nr:
493/33 na dł. około 0,2 km. w Niepołomicach
Zakres zamówienia zawiera załącznik "Opis Przedmiotu zamówienie zadanie nr 14" oraz " Opis Przedmiotu
zamówienia - dla wszystkich zadań częściowych"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

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
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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 nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę opracowania kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresu drogowego na odcinku nie mniejszym niż:
a) 1 km, a jego realizacja powinna być na etapie co najmniej zakończonego postępowania przetargowego na
roboty budowlane - w zakresie zadania częściowego nr 2, 3, 10, 11
b) 0,5 km, a jego realizacja powinna być na etapie co najmniej zakończonego postępowania przetargowego na
roboty budowlane - w zakresie zadania częściowego nr 1, 5, 7, 9,
c) 0,2 km, a jego realizacja powinna być na etapie co najmniej zakończonego postępowania przetargowego na
roboty budowlane - w zakresie zadania częściowego nr 4, 6, 8, 13, 14
d) 0,06 km, a jego realizacja powinna być na etapie co najmniej zakończonego postępowania przetargowego na
roboty budowlane - w zakresie zadania częściowego nr 12
2) dysponuje co najmniej jedną osobą (główny projektant - koordynator) przeznaczoną na funkcję
odpowiedzialną za całość wykonania dokumentacji projektowej, posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności drogowej - w zakresie każdego zadania częściowego

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

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: 16/12/2021
Czas lokalny: 10:00
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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: 15/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie,
które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

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: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.go.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień podulicznych w tym w
szczególności:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 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;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne;
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021
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