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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach
zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy
ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nr postępowania: FZ-2380/25/20/SS
Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843)
Specyfikacja zawiera 20 stron i 8 załączników

Specyfikację zatwierdził w dniu 26.06.2020 r.
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Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:

Postępowanie prowadzi:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
NIP 726-000-44-58
Regon 470754976

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień
Publicznych KWP w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/
e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl
tel. 47 841 22 95, 47 841 20 78, fax 47 841 20 80

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843). Wartość postępowania powyżej
5 350 000 euro.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz - zwanej dalej platformą, pod nazwą
wskazaną w tytule postępowania.
2.3. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.4. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega
możliwość unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac
w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy
ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
brutto 45 903 600,00 zł.
3.2.

Dla Zadania 1 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Tuwima 12a
w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” i Zadania 2
„Przebudowa obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą techniczną” zamówienie obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji technicznej (projektów budowlanych i projektów wykonawczych)
zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowy;
Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej
i papierowej.
b) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych, o których mowa
w pkt. a) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.
c) dostawę wyposażenia ruchomego oprócz stacji roboczych tj. komputerów
na
stanowiskach pracy (zgodnie z zapisami w PFU i załączniku nr 2 do SIWZ). Sprzęt musi
być oznakowany zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów dla umów
podpisanych od 1 stycznia 2018 roku.
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d) pełnienie nadzoru autorskiego
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w § 2 ust.2 wzoru umowy.
Informacje dodatkowe:
a) Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie autorskiego projektu, który spełniałby
oczekiwania Zamawiającego.
b) Zamawiający informuje, iż we wszystkich swoich obiektach posiada system kontroli dostępu,
w związku z powyższym wymagane jest wykonanie systemu kontroli dostępu zapewniającego
obsługę używanych dotychczas kart dostępu, a tym samym zapewniającego kompatybilność z
innymi obiektami KWP w Łodzi. Prace będą wykonywane na obiekcie czynnym.
c) Zamawiający informuje, iż szyby okienne powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U
nie większy niż wskazany w przepisach regulujących tą kwestię aktualnych na dzień
01.01.2021 roku (Dz. U. z 2013, poz. 926 z pózn. zmianami).
d) W pomieszczeniach przeznaczonych w dokumentacji projektowej jako pomieszczenia
zlokalizowane w strefach ochronnych (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji
niejawnych) wymagane są certyfikowane okna o klasie odporności na włamanie co najmniej
RC2.
e) Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych
lub urządzeń reklamowych (w tym na ogrodzeniu, rusztowaniu i budynku).
W przypadku niezastosowania się do powyższego oraz w sytuacji, kiedy właściwy organ
wprowadzi w drodze uchwały opłatę reklamową, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) lub zostanie
wszczęte postępowanie podatkowe względem Zamawiającego, Wykonawca przedmiotu
umowy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów opłaty.
f) Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.
CPV:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
45000000-7 - Roboty budowlane
45262700-8 - Przebudowa budynków
45262800-9 - Rozbudowa budynków
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45200000-0 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
32400000-7 - Sieci
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
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3.3. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 29-31 uPzp i przedstawiony
w Programach Funkcjonalno – Użytkowych opracowanych przez Miasto Łódź oraz tabelach
dotyczących wyposażenia stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
3.4. Dokumenty zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ oraz pozostałe zapisy SIWZ wraz
z załącznikami stanowią podstawę niezbędną do przygotowania i wyceny oferty.
3.5. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze
umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny
odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.
3.7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do
wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do
obrotu.
3.8. Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności
dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodne z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
3.9. Wymagany okres gwarancji- minimum 61 miesięcy od dnia odbioru robót bez wad.
3.10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i asortymentu równoważnego do wskazanego
w załączniku nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego
rozwiązania materiałowe oraz typy urządzeń i asortymentu są rozwiązaniami przykładowymi. Mają
one na celu określenie standardów w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń,
asortymentu. Wykonawca może wycenić materiały i urządzenia, asortyment wskazany przez
Zamawiającego lub równoważny o tym samym lub wyższym standardzie.
3.11. Zamawiający za materiał równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach
technicznych niż wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ, a w przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał
obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny do określonego
w załączniku nr 2 do SIWZ.
3.12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby
wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz
instalacyjne.
3.13. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia
zostały określone w § 13 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
3.14. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio
uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna na
podstawie umowy o pracę na podstawie skierowania z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482
ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy,
wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia
zostały określone w § 13 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
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4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których
ust. 1 pkt. 6 ustawy
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowych zamówień.
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6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
7.1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 października
2022 r., w tym:
a) Zadanie 1 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Tuwima 12a w Łodzi
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” z dniem
zaakceptowania przez Zamawiającego końcowego raportu z realizacji Zadania 1 tj. do dnia
30 kwietnia 2022 r.
b) Zadanie 2 „Przebudowa obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” z dniem zaakceptowania
przez Zamawiającego końcowego raportu z realizacji Zadania 2 tj. do dnia 31 października
2022 r.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 uPzp , tj.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
498, 912, 1495 i 1655);
2 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
8 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
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8.1.1. Zamawiający nie żąda wykazania braku podstaw do wykluczenia dla podwykonawców.
8.1.2. Zamawiający zbada czy wobec podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy. Na wezwanie
zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.4 SIWZ oraz właściwych
dokumentów wskazanych w pkt 9.2. SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów.
8.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8.1.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.1.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania
poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono
prawomocnym
wyrokiem
sądu
zakaz
ubiegania
się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
8.1.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 8.1.5.
8.1.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

zawodowej,

8.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający
uzna
przedmiotowy
do Wykonawców, którzy wykażą, że:

warunek

za

spełniony

w

odniesieniu

8.2.3.1. posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie:
- dwa zadania budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego
odbioru robót o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN/brutto każde zadanie osobno
lub
- jedno zadanie budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego
odbioru robót o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN/brutto
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót
budowlanych polegających na budowie budynku/budynków użyteczności publicznej w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz.1065)
oraz załączą dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga:
1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie – konsorcjum- przynajmniej jeden uczestnik
konsorcjum musi wykazać się całym doświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1 SIWZ.
2) W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie
budowlane, o którym mowa powyżej
3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany
4) Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się (zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) – budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

8.2.3.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - warunek zostanie
uznany za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub
będą dysponowali osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
W związku z powyższym Wykonawca winien wykazać się:

1.

2.

3.

Wykonawca winien wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego,
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie:
co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży architektonicznej oraz
osobą sprawdzającą, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do
projektowania w specjalności architektonicznej z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży konstrukcyjnej oraz osobą
sprawdzającą, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży sanitarnej oraz osobą
sprawdzającą, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim
doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
4. co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży elektrycznej oraz osobą
sprawdzająca , tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, teleinformatycznych, teletechnicznych z minimum 5-letnim
doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
5. kierownikiem budowy tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży
konstrukcyjno – budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po
uzyskaniu tych uprawnień;
Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót jednej lub w kilku branżach.
6. kierownikiem robót sanitarnych tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w
branży sanitarnej i wentylacyjnej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po
uzyskaniu tych uprawnień;
7. kierownikiem robót elektrycznych tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w
branży instalacji i urządzeń elektrycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień.
*UWAGA!
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub ważne
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65).
3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być
potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia
usług transgranicznych.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
8.3.

Podmioty trzecie

8.3.1.

Zgodnie z art. 22a ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zobowiązanie powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego
do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres, na jaki
odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem. Wzór oświadczenia – wg załącznika nr 7 do SIWZ.
Zobowiązanie należy złożyć z ofertą w postaci elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji
podmiotu trzeciego.
Jeżeli zobowiązanie podpisuje pełnomocnik reprezentujący podmiot trzeci, do oferty
należy załączyć oryginał pełnomocnictwa złożony w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji
podmiotu trzeciego lub notariusza.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu z pkt 8.2.3. SIWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 8.2.3. SIWZ

8.4. Podwykonawcy
8.4.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
8.4.2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda
wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć do wykonania oraz podania
nazw firm podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym.
Niewpisanie nazw firm podwykonawców będzie jednoznaczne, że Wykonawca nie korzysta
z podwykonawców.
8.4.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.
8.4.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
obowiązany wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
9.1. w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu
okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
9.1.1. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
- JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w
formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie platformy
przetargowej, na której prowadzone jest postępowanie w miejscu zamieszczenia niniejszej
SIWZ – wg załącznika nr 3 do SIWZ
- dokument JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz
JEDZ składa każdy z wykonawców
 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dotyczący tych
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu
- oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..
 Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
 Zamawiający informuje, że w „części IV Kryteria kwalifikacji” (potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji
α części IV formularza, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych
sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
Wykonawca
wypełnia
JEDZ,
tworząc
dokument
elektroniczny.
Może
korzystać
z narzędzia ESPD1 lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Zakres informacji w JEDZ musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ.
9.1.2. /jeżeli dotyczy/ zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 7 do SIWZ

1

Serwis eESPD został udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl
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UWAGA
9.1.3. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) - załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.3. SIWZ w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED UDZIELENIEM
ZAMÓWENIA
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie do złożenia następujących dokumentów:
9.2.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uPzp
tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu

9.2.1.

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w pkt 8.2.3.1. SIWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
9.2.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
określonym w pkt 8.2.3.2. SIWZ . Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
9.3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp, tj. że
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
Nie dotyczy.
9.4.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 uPzp, tj. braku
podstaw do wykluczenia.

9.4.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
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9.4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9.4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9.4.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
9.4.5.

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 ze zm.),

9.4.6.

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,

9.4.7.

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

9.5. Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
9.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
A) pkt .9.4.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
B) pkt. 9.4.2., 9.4.3.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
C) pkt. 9.4.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
9.5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 9.5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
9.5.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt. 9.4.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.5.1. lit. A
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
9.5.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
10.
10.1.
10.2.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania na
stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz
Oferta wraz z załącznikami, powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.3. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na którą składają się:
1)
2)
3)
4)
5)

formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – wg
załącznika nr 3 do SIWZ
dowód wniesienia wadium
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę i oświadczenia składa w imieniu
Wykonawcy pełnomocnik,
/jeżeli dotyczy/ zobowiązanie podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 7 do SIWZ

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ( konsorcjum, spółka
cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) należy złożyć:
 pełnomocnictwo rodzajowe, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy);
 dokumenty określone w pkt. 9.1.1 i 9.1.3. i 9.4 SIWZ – złożone przez każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
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Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego,
a nie pełnomocnika (lidera).
FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
10.5. Dokumenty i oświadczenia
składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia,
że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (ze zm.), tj.
Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
10.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10.7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.8. Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być sporządzone czytelnie,
w języku polskim.
10.9. Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby/
uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu.
10.10. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu reprezentacji
wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia
potwierdzona za zgodność przez notariusza. Pełnomocnictwo w treści musi zawierać do jakich
czynności w prowadzonym postępowaniu upoważniony jest pełnomocnik i być złożone w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej we właściwym rejestrze lub przez
notariusza. Wymóg ten dotyczy także pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 uPzp.
(pkt. 10.4. SIWZ)
10.11. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma obowiązek ich oznakowania
i oddzielenia od części jawnej złożonej oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 uPzp, nie ujawnia się
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca załącza
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w odrębnym pliku za pośrednictwem platformy, przez którą składana jest oferta, w
sposób określony w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.
10.12. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

a)
b)

c)

d)

11.5.
11.6.
11.7.

Na podstawie art. 18a pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.),w
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez wykorzystanie
przycisku:
Wiadomości
na
stronie
Platformy
zakupowej
https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz dedykowanej dla niniejszego postępowania.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja
składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na
stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w
polu „Wymagania i specyfikacje”.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W
przypadku większych plików zalecamy skorzystać z opcji pakowania plików dzieląc je na
mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
przekazania danych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja
składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono w
szczególności że:
Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie
przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Za
datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Oferta i załączniki powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx;
.csv.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl
to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej
wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze
internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy.
W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy
Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem
składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia
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11.8.

Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22
101 02 02.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: p. Sylwia Świniarska – 47 841 20 78

12. Wymagania dotyczące wadium
12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy
00/100 zł
Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 uPzp.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi - NBP Oddział Łódź 94 1010 1371 0062 7513 9120 0000.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na ww. konto (data
i godzina księgowania). Dowód wpłaty wadium w pieniądzu należy złożyć wraz z ofertą.
12.4. Wadium w formie niepieniężnej, wystawione na potrzeby postępowania, powinno być
wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji podmiotu, który wystawia
dokument. Wadium wnoszone jest poprzez platformę.
12.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny
być sporządzone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i zawierać co najmniej:
1) oznaczenie gwaranta i beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
2) oznaczenie wykonawcy, w szczególności w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
(konsorcjum, spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) w treści poręczenia lub
gwarancji należy wymienić wszystkich uczestników,
3) kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ),
4) termin ważności (nie krótszy niż termin związania ofertą),
5) stwierdzenie, że ma charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze pisemne
żądanie w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Brak powyższych zapisów w dokumencie Zamawiający uzna za wniesienie wadium
w sposób nieprawidłowy, który nie zabezpiecza interesów Zamawiającego. Skutkowało to
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
12.6.
12.7.
12.8.

Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
Zwrot wadium będzie dokonany w trybie przewidzianym art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp.

13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla
niniejszego
postępowania
na
platformazakupowa.pl
lub
profilu
nabywcy
https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz.
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2020 r. o godz. 10:00.
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę. W tym
celu składa ponownie ofertę w danym postępowaniu na platformie zakupowej dedykowanej
dla danego postępowania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy
przesłać zgodnie z postanowieniami pkt. 14.1 SIWZ i dodatkowo oznaczyć opisem Zmiana
lub Wycofanie w miejscu na komentarz do całej oferty.
Oferta złożona po terminie nie podlega otwarciu.
Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.08.2020 r. o godz. 10:30, poprzez wykorzystanie
odpowiedniej,
dedykowanej
strony
dla
niniejszego
postępowania
na
platformazakupowa.pl/kwp_lodz.
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14.6.
14.7.
14.8.

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, informacje z otwarcia ofert, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej.

15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1. Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
15.2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i
usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
15.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i należy wyliczyć ją zgodnie z pkt. 4.1. Formularza
ofertowego biorąc pod uwagę wymagania SIWZ wraz z załącznikami.
15.4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być wkalkulowane
w cenę oferty, w tym koszty zatrudnienia osób oraz koszty związane z wyposażeniem i
oznakowaniem sprzętu.
15.5. Gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
17.1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium:
a. cena oferty brutto (C) – 60%,
b. okres gwarancji (G) – 40%
Opis kryterium:
a) cena oferty - / C /
Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru:
Cmin
/C/ = ----------- x 60
Cx
gdzie: Cmin – najniższa cena oferty podana w ważnych ofertach (najniższa wartość oferty
brutto ) [PLN],
Cx – cena oferty badanej (wartość badanej oferty brutto) [PLN]
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b) okres gwarancji - (G) – minimum 61 miesięcy, maksymalnie 120 miesięcy
Gy
/G/ = ----------- x 40
Gx
gdzie: Gy – okres gwarancji w badanej ofercie
Gx – najdłuższy okres gwarancji podany w ważnych ofertach
Uwagi:
- w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji, Zamawiający przyjmie, że
przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji na okres 61 miesięcy
- maksymalny oceniany (punktowany) okres gwarancji dla robót budowlanych - okres 120 miesięcy
(w przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji dla robót budowlanych, dłuższy
niż 120 miesięcy - Zamawiający przyjmie, do obliczeń maksymalny oceniany {punktowany} okres
gwarancji wynoszący 120 miesięcy);
- każdy z Wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji;
- w przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji dla robót budowlanych w
latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - Zamawiający dokona jego
przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12
miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni.
Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:
S= C + G
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i okres
gwarancji realizacji wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość punktów).
18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.1. Wykonawca, który zostanie wybrany wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie dopuszczonej przez ustawę
Prawo zamówień publicznych, art. 148.
19.2. Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu
wpłaci je przelewem na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, NBP o/Łódź 94 1010
1371 0062 7513 9120 0000.
19.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy:
- 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane tj. po podpisaniu Protokołu odbioru Końcowego Inwestycji
- 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20.1. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się
od zawarcia umowy.
20.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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20.3. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy zobowiązany jest do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy- w przypadku formy pieniężnej
zabezpieczenie należytego wykonania musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2) dostarczenia ważnych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w paragrafie 35 wzoru umowy
wraz z dowodem opłacenia składki
20.4. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu
wspólnego. Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy
z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie wraz
z ofertą umowy o wspólnej działalności.
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
22.1. Odwołania będą rozstrzygane zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VI – Środki ochrony
prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
22.2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.
22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie można wnosić zgodnie z art.
180 i 182 w/w ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając kopię odwołania
Zamawiającemu.
24. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie pozostałe postanowienia
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843.).
25. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w
jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:
a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn.
„Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30
oraz przy ul. Tuwima 12a”
realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020– FZ-2380//25/SS prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z
Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub
podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w
Łodzi;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani
prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź
sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne
jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych
oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana
oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po
tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity
Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ :
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Programy funkcjonalno-użytkowe
Załącznik nr 3 – JEDZ
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wykaz robót
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FZ- 2380/25/20/SS

FORMUL ARZ OFERTOWY
na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania
pn.
„Rewitalizacja
Centrum
Miasta
Łodzi
w
obiekcie
Policji
przy
ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich uczestników/
wspólników/

…………………………………………….………………………………………………….…………………
….………………………………………………………………………….……………………………………
REGON ..............................................

NIP ........................................................

2. Dane do korespondencji i kontaktu:

Telefon ..........................................

kom ................................................

Adres e- mail…………………………………………………………………….……..………………………………………
Numer konta do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/ ………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz
z załącznikami uprawniony jest
…………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko osoby/osób/

zgodnie z

………………………………………………….……………………….

/wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/
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4.

Kryteria oceny ofert

4.1.Cena ryczałtowa oferty:
L.p.

Rodzaj robót

Wartość robót – netto/brutto
dla obiektu w Łodzi przy
ul. Tuwima 12 a- zadanie 1

1

2

3

4

………………….
netto

………………….
netto

………………….
brutto

………………….
brutto

………………….
netto

………………….
netto

………………….
brutto

………………….
brutto

………………….
netto

………………….
netto

………………….
brutto

………………….
brutto

………………….
netto

………………….
netto

………………….
brutto

………………….
brutto

………………….
netto

………………….
netto

………………….
brutto

………………….
brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonanie projektu
budowlanego wraz z
uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę

Wykonanie projektu/ów
wykonawczego/ych

Wykonanie robót
budowlanych i
instalacyjnych wraz
z uzyskaniem niezbędnych
dokumentów wymaganych
prawem i obowiązującymi
przepisami
Wykonanie nadzoru
autorskiego, o którym mowa
w par. 6 wzoru umowy

Wyposażenie zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ
(poz. 1 + 5) RAZEM:

………………….
netto
7.

WARTOŚĆ OFERTY
(kol. 3 + 4)
………………….
brutto

Wartość robót – netto/brutto
dla obiektu w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza 28/30 –
zadanie 2
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Wartość oferty brutto………………………..zł
słownie:…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
□ jestem płatnikiem VAT i stawka procentowa podatku wynosi …………… %
□ nie jest płatnikiem VAT
Czynniki cenotwórcze:
C - ............................... zł / rg.,
Kp - .............................. % - od R i S,
Kz - .............................. % - od M,
Z - ................................ % - od R i S, Kp ( R i S )
4.2. Okres gwarancji ustalamy na ........................(min.61) miesięcy /należy podać w pełnych
miesiącach/ od daty odbioru końcowego tych robót bez wad.
5.

Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej
oświadczamy, iż: (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

□
6.

Jesteśmy MŚP2

lub

□

Nie jesteśmy MŚP

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z SIWZ wraz z załącznikami, nie wnoszę do niej zastrzeżeń,
w szczególności do załącznika nr 2 i 8 do SIWZ oraz zdobyłemł/am konieczne informacje do
przygotowania oferty.
b) akceptuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ i zobowiązuje się, w przypadku
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c) przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę
przetargową i biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy
d) zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
określonej w SIWZ

2

1) średnie przedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
2) małe przedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;
3) mikroprzedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
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7. /jeżeli dotyczy/ Podmiot trzeci. Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia
powierzam do wykonania podwykonawcy, z zasobów którego korzystamy na podstawie art.
22a uPzp (podmiot trzeci)
Nazwa podwykonawcy

Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy

8. /jeżeli dotyczy/ Podwykonawcy. Oświadczamy, że zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
Nazwa podwykonawcy

Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy

9. Klauzule społeczne – oświadczam, że:
1) zgodnie z pkt. 3.12 i 3.14. SIWZ i zapisami zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ zobowiązuję
się zatrudnić osoby na umowę o pracę;
2) zobowiązuję się do zatrudnienia na czas trwania zamówienia minimum … osoby/osób
bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych w Powiatowym Urzędzie Pracy
10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług
Nazwa usługi/towaru……………………..……………………………………….…………...........
Wartość netto ……………………………………………………………………………………….….
11. Oświadczam, że:
• dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione
Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie/
• przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 25 SIWZ

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2 do SIWZ
FZ- 2380/25/20/SS

DOKUMENTACJA TECHNICZNA- zawarto w odrębnym pliku
Programy funkcjonalno- użytkowe zadań na Tuwima 12a i Sienkiewicza 28/30
Tabele i opis wyposażenia.

Załącznik nr 3 do SIWZ
FZ- 2380/25/20/SS

JEDZ- zawarto w odrębnym pliku
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Załącznik nr 4 do SIWZ
FZ- 2380/25/20/SS

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji

projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum
Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”
realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt
2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 oświadczam, że:
1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.
zm.)
W tym przypadku Wykonawca może przedstawić niniejsze oświadczenie wraz z ofertą.
________________________________________________________________________________
2. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *
________________________________________________________________________________
3. należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp) co wykonawca:
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;
W tym przypadku Wykonawca może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym
postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

* zaznaczyć odpowiednio/niepotrzebne skreślić/usunąć
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Załącznik nr 5 do SIWZ
FZ-2380/25/20/SS

WYKAZ ROBÓT
na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 8.2.3.1 SIWZ
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie
Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............

L.p.

1

Przedmiot zamówienia
(zakres rzeczowy
zamówienia)

Wartość
brutto (zł)

Miejsce
wykonania
robót

2

3

4

Data
wykonania
robót
(miesiąc rok)
5

Wykonawca
robót

Odbiorca
robót-podmiot
na rzecz
którego roboty
wykonano

6

7

1

2

3

4

UWAGA!
Należy załączyć dowody określające, czy wskazane w Wykazie robót roboty zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
FZ-2380/25/20/SS

WYKAZ OSÓB
na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 8.2.3.2 SIWZ
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie
Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............
Oświadczam/my, że niżej wymienione osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
skierowane do realizacji rzeczonego postępowania posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia,
wykształcenie, doświadczenie zawodowe opisane w pkt 8.2.3.2. SIWZ tj.:

Lp

1

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(Nr, rodzaj uprawnień, specjalność, data wydania)

uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

Zakres
wykonywanych
czynności przy
realizacji zamówienia
projektowanie
branża architektoniczna

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

2

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

projektowanie
branża architektoniczna

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

3

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................
oraz

projektowanie
branża konstrukcyjna

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

4

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

projektowanie
branża konstrukcyjna

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

5

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

projektowanie
branża elektryczna

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

6

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

projektowanie
branża elektryczna

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

7

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................
oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

projektowanie
branża sanitarna
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Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..

8

uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

projektowanie
branża sanitarna

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

9

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................

Kierowanie robotami
budowlanymi
branża konstrukcyjnobudowlana

oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

10

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................
oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................

11

Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..
uprawnienia budowlane:
numer ….............................
data wydania ….................
organ wydający uprawnienia .……............
zakres uprawnień........................................
oraz
zaświadczenie z właściwej izby samorządu
zawodowego ……………...….
numer zaświadczenia .................................
data ważności zaświadczenia .....................
Staż pracy we wskazanej funkcji ……………..

Kierowanie
robotami
budowlanymi
branża
sanitarna

Kierowanie robotami
budowlanymi
branża elektryczna
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Informacja o podstawie dysponowania wyżej wskazanymi osobami
Oświadczam/my*, że:
a) dysponuje/my osobą/osobami wskazaną/nymi w:
- poz. 1 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 2 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 3 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 4 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 5 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 6 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 7 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 8 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 9 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 10 wykazu, na podstawie...............................
- poz. 11 wykazu, na podstawie...............................
b) nie dysponuje/my osobą/osobami wskazanym w poz. ………………………………… wykazu, lecz
polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo
zamówień publicznych, będziemy dysponować osobą/osobami wg załącznika nr 7 do SIWZ

Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć dysponowanie bezpośrednie, stosunek prawny wiążący
Wykonawcę z osobą, na dysponowanie którą się powołuje (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę,
mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, o dzieło, zobowiązanie do współpracy np. osoby
prowadzącej własną działalność gospodarczą).
Przez stwierdzenie „nie dysponuję” należy rozumieć dysponowanie pośrednie, tj. z pośrednim dysponowaniem
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia, gdy osoby te udostępniane są Wykonawcy za
pośrednictwem (i zgodą) podmiotu trzeciego. W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp,
stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
FZ-2380/25/20/SS

ZOBOWIĄZANIE
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie
Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Ja niżej podpisany:

...............................................................................................
/imię i nazwisko/

upoważniony do reprezentacji podmiotu trzeciego:

........................................... ...........................................
/nazwa podmiotu trzeciego/

oświadczam, że ww. podmiot trzeci stosownie do art. 22a ust. 1 uPzp zobowiązuje się do oddania Wykonawcy:

......................................................................................
/nazwa Wykonawcy/

do dyspozycji niezbędnych zasobów, o których mowa w pkt. 8.2.3.1/ 8.2.3.2 SIWZ (skreślić odpowiednio) na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, tj.:
1)

Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2)

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3)

Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Informuję, że będę realizował usługi/roboty, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do
warunków udziału w postępowaniu, na których polega Wykonawca. tj: /wpisać jakie roboty/usługi odpowiednio do

4)

udostępnionych zasobów/

-

/doświadczenie- pkt. 8.2.3.1.- wskazać roboty budowlane/……………………………………………………………

/osoby- pkt 8.2.3.2 – wskazać funkcje/zakres czynności.......................................................................
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Załącznik nr 8 do SIWZ
FZ-2380/25/20/SS
WZÓR umowy- w odrębnym pliku

