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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - 

jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121 
NIP: 7240005348 
www.asp.lodz.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu towarowo-osobowego  

w Pawilonie E budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz 

wykonywanie obsługi serwisowej. 

 
Zakres prac obejmuje: 

 

a) w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją 

dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku głównego ASP przy ul. Wojska 

Polskiego 121 w Łodzi: 

1) Dostawa i montaż fabrycznie nowego, kompletnego dźwigu towarowo- osobowego  

z kabiną przewozową oraz kompletem urządzeń napędowych, nośnych i sterujących; 

2) Demontaż, wywóz, utylizacja zdemontowanego zespołu dźwigowego; 

3) Sprawdzenie istniejącego zasilania elektrycznego i w razie potrzeby położenie 

nowego kabla zasilającego o odpowiednich parametrach; 

4) Wymiana wyłącznika głównego na parterze 

5) Wymiana drzwi kabinowych i przystankowych o wymiarach 900 x 2000 mm 

http://www.asp.lodz.pl/
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6) Demontaż istniejących tablic zasilająco-sterowniczych i osprzętu instalacyjnego 

7) Modernizacja tablicy zasilania maszynowni (z wyposażeniem w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe) 

8) Malowanie szybu i wymiana oświetlenia szybu 

9) Roboty budowlane związane z dostosowaniem wymiarów otworów drzwi 

szybowych wewnątrz i na zewnątrz, na 3 kondygnacjach 

10) Wykonanie obudów ościeży przy drzwiach przystankowych na 3 kondygnacjach; 

11) Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób 

12) Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych 

13) Kompletny zakres zadania obejmuje czynności związane z opracowaniem i 

uzgodnieniem dokumentacji dźwigu oraz jego odbiorem przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

 

b) w zakresie obsługi technicznej: 

1)  Przeglądy konserwacyjne oraz badania okresowe dźwigu, których zakres określa 

instrukcja dostawcy jego poszczególnych elementów, zaś formy oraz terminy określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 

2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003, Nr 193, poz.1890); 

z przepisów UDT, dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń; 

2) Czynności doraźne: uwolnienie osoby lub osób uwięzionych w dźwigu; 

 

W ramach zadania objętego niniejszą specyfikacją wykonano przedmiar robót 

sporządzony w oparciu o wykonaną inwentaryzację do celów kosztorysowych. Zalecana 

wizja lokalna w obiekcie przed złożeniem oferty. 

 

3.2. Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 

3.2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie 

zatrudniał osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 

związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).  Powyższy wymóg dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli 

tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub dostawców 

materiałów budowlanych. 

3.2.2. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie 

zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób 
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wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy 

zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 3.2.2.  

Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia 

wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej 

powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę  

i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne  pracowników realizujących zamówienie. 

3.2.3. Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. usunięcia z umów  

o pracę danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel 

pracowników. Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być 

możliwe do zweryfikowania. 

3.2.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich 

oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako 

niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w 3.2.1. 

3.2.5. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania 

zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. 

Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 

3.2.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

3.3. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV: 
 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

45313000-5 INSTALOWANIE WIND 

42416100-6 WINDY 

50750000-7 USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI WIND 

 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
3.5. Minimalne i maksymalne okresy rękojmi i gwarancji. 

Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi  
36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru dźwigu bez zastrzeżeń przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
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3.6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 
42/2547400, 

 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku głównego ASP 
przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonywanie obsługi serwisowej”,  
nr postępowania: KBZ.261.38.2019, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o rachunkowości,  
a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP  
w Łodzi; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ;   

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

mailto:iodo@asp.lodz.pl
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−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający określa, iż przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie: 

a)  w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych związanych z 

modernizacją dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku głównego 

ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi: maksymalnie 14 tygodni od dnia 

przekazania terenu budowy. Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert – 

pkt 15.2.B. 

b) w zakresie obsługi technicznej: do 31.12.2022 r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ. 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

 

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie 

modernizacji/wymiany/montażu urządzeń dźwigowych każda o wartości min. 

120.000 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto w obiekcie użyteczności 

publicznej, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć 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 
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podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 

biurowy lub socjalny. 

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych  

w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli dniem publikacji jest dzień  

w którym NBP nie publikuje średniego  kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia 

następnego po dniu publikacji ogłoszenia. 

 
b) że dysponuje co najmniej: 

   1 osobą - posiadającą kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji 

kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba na 

ww. stanowisku powinna udokumentować doświadczenie zawodowe 

(wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min. 4 

lata jako kierownik robót); 

    oraz min. 2 osobami – posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac 

konserwacji dźwigów osobowych oraz uprawnienia SEP do 1 kV; 

 
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 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 2019r. poz. 831). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

 
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2272 ze zm.). 
 

 
Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń i wykazu, o których mowa w pkt 6 SIWZ; 
 

5.3.4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp  może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
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sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.3.5. 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.  

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 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 Pzp. 

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. 

oraz 5.3.3. SIWZ. 

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 



Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): KBZ.261.38.2019 
 

 

 

 
 

 

10 
 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1- 2 SIWZ. 

5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, 

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 

informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 

czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu 

przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 628), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również 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 ze zm.) 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 ze zm.);  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający 

żąda od wykonawcy przedstawienia: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane ostały 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, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

6 do SIWZ. 

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

2) odpisu 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 Pzp; 

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w 

terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ:  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
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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 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp; 

6.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1) SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

6.6. 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 6.4. 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. Przepis pkt 6.7. SIWZ 

stosuje się. 

6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

6.9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, 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. Przepisu 

zdania pierwszego 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.  
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6.10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. ppkt 1-2 SIWZ. 

6.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 

pkt 6.2. ppkt 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 

sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane 

usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

8.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt 8.1. SIWZ.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

700 ze zm.). 

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców – zgodnie z art. 36b ust. 1 pkt. 1a. 

8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą 

budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności 

oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - 

dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.”, w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w 

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

8.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

8.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 

8.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

8.13. 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, które każdego z nich dotyczą.  

8.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej. 

8.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

8.20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty 

budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1. 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, zwane „korespondencją”, Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 
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a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź do Kancelarii (pok. 501, V 
piętro) w dni powszednie w godzinach: 8:00-15:00. 
 
b) faksem na nr faksu: 42/25 42 418 lub  
 
c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) na 
adres mailowy: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl 
 
Wykonawca w formularzu oferty winien podać numer faksu, adres e-mail, na który 
Zamawiający będzie przekazywał korespondencję, o której mowa powyżej. 
 
9.2. 
Forma pisemna  
 
a) W myśl art. 78. § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania formy pisemnej czynności 
prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść 
oświadczenia woli.  
 
b) Ofertę oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 
c) Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do 
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść 
dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.  
 
9.3. 
Droga elektroniczna  
 
a) Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą 
systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące Zamawiającego warunki 
techniczne za pomocą poczty elektronicznej.  
 
b) Zamawiający wyróżnia dwie formy poczty elektronicznej: 

 opatrzoną przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  

 nieposiadającą podpisu, o którym mowa w pkt 9.3.a powyżej (e-mail),  
 
c) Warunki dla poczty elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
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W myśl przepisu art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli 
złożonym w formie pisemnej, w związku z tym Zamawiający nie wymaga potwierdzania 
go formą pisemną.  
 
d) Warunki dla poczty elektronicznej nieposiadającej bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:  
 
E-mail winien zawierać skan oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji 
kierowanej do Zamawiającego. 
 
Oznacza to, że ww. skan dokumentu przesłany do Zamawiającego w postaci 
elektronicznej (e-mail) nie jest równoważny z oświadczeniem woli złożonym w formie 
pisemnej i w przypadku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ  
musi zostać potwierdzony w formie pisemnej. 
 
9.4. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub 
e-mailem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od 
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.  
 
9.5. 
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
znakiem postępowania określonym w SIWZ tj.: KBZ.261.38.2019 
 
9.6. 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana 
za skutecznie złożoną temu Wykonawcy. 
 
9.7. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.  
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9.8. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9.7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
9.9. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 
9.10. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza je na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
9.11. 
Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące dla wszystkich 
Wykonawców przy składaniu ofert. 
9.12. 
Wszelkie informacje dla Wykonawców związane z niniejszym postępowaniem 
zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego  

9.13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- Agata Janik-Kosmynka, Agata Nowakowska, Dorota Sołtys – Biuro Zamówień 

Publicznych 

 e-mail: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl  

 numer faxu: 42/2547418. 

9.14. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za 

pośrednictwem telefonu. 

 

9.14. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł. (trzy tysiące  

złotych). 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 
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a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty określonej w gwarancji: 

10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10.4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego 33 1130 1163 0014 7148 7820 0011 tytułem: „Modernizacja 

dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku głównego ASP przy 
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ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonywanie obsługi serwisowej”,  

Nr postępowania KBZ.261.38.2019”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z 

przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 

bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej.  

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 

pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, 

kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 

stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

10.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i 

poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie 

wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 

wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku 

głównego przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonanie obsługi 

serwisowej”, Nr postępowania KBZ.261.38.2019” 

10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy 

wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty 

kwotą wadium.  

10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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11. Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty 

wadium. 

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 

wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający 

nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i 

zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych 

dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym.  

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy.   
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12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się 

pełnomocnictwo. 

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia 

się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 

czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 

dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było 

zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11. Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę, 

ponumerowane oraz trwale spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa 

w niniejszym punkcie oraz wymagań dotyczących opakowania oferty, które 

nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do odrzucenia oferty, a wszelkie 

negatywne konsekwencje mogące wynikać z nie zachowania tych wymagań 

nie będą obciążały Zamawiającego.  

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

wykonawca.  

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w 

sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. 

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja dźwigu 
towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku głównego przy ul. Wojska 
Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonanie obsługi serwisowej”, Nr postępowania 
KBZ.261.38.2019”. 

Oznaczenie sprawy: KBZ.261.38.2019. 

 Nie otwierać przed 08.08.2019r., godz. 12:00. 

 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 
terminem otwarcia ofert w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty 
przez Wykonawcę. W takim przypadku korespondencja zostanie niezwłocznie 
zwrócona nadawcy. 

 

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę.  
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12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 
„Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku 

głównego przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonanie obsługi 
serwisowej”, Nr postępowania KBZ.261.38.2019”. 

 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis 

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

 

12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty 

wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która 

musi zawierać oznaczenie: 

 

„Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku 
głównego przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi oraz wykonanie obsługi 

serwisowej”, Nr postępowania KBZ.261.38.2019”. 
 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz 

podpis wykonawcy. 

12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa 

- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 
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adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego 

ofercie. 

12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, Kancelaria V 

piętro, pok. nr 501. 

b) termin składania ofert: do dnia 08.08.2019r., godz. 11:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

miejsce otwarcia ofert:  

a) Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,  

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, Biuro Zamówień Publicznych – parter 

pok. nr 68.  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 08.08.2019r. o godz. 12:00.  

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z 

informacją o terminie i godzinie jej złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej 

oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.  

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej 

oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał 

zmiany złożonej oferty. 

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

13.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty stanowi cenę ryczałtową określoną w 

Formularzu nr 2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać 

wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za 

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 

opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w 

cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 

informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ. Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia ewentualne zmiany stawki 

podatku od towarów i usług (VAT).  

14.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku 

(z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie 

ceny w walucie obcej.  

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w 

walucie PLN.  

14.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono 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 usługi, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość 

bez kwoty podatku.  

14.5. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną 
wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami 
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albo osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, zobowiązany 
będzie do przedstawienia kalkulacji wskazanego w ofercie wynagrodzenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem 
wytycznych zawartych w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2177 ze zm.). 

14.6. wynagrodzenie płatne będzie według poniższych zasad: 

1. jednorazowo po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót bez 
zastrzeżeń 

2. Inwestor dokonywać będzie płatności wyłącznie na postawie faktury 
Wykonawcy wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
bez zastrzeżeń. 

 

14.7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie  

do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury; 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i 
jego znaczeniem: 

1. cena – 60%  
2. czas realizacji – 40%. 

 

15.2. Sposób oceny ofert. 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad: 

 

A) Cena (PC)– 60% 

a. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą 

cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów. 

c. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. 

d. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: 
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     C min 
PC =  -------------   x 60 

        C 
 

gdzie: 

PC      - ocena punktowa danej oferty za cenę 

Cmin     - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena 

C       - cena z danej oferty 

e. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

B) czas realizacji (Pt) – 40% .  

Kryterium czas realizacji dotyczy wykonania robót budowlanych i instalacyjnych 
związanych z modernizacją dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku 
głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi 
 
Za kryterium czas realizacji Wykonawca  może otrzymać maksymalnie  40 punktów, i 
tak:  
- za czas realizacji równy 14 tygodni można uzyskać          0 punktów 
- za czas realizacji równy 13 tygodni można uzyskać      10 punktów 
- za czas realizacji równy 12 tygodni można uzyskać                 20 punktów 
- za czas realizacji równy 11 tygodnie można uzyskać      30 punktów 
- za czas realizacji równy  10 tygodnie można uzyskać   40 punktów 
 
Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru: 
 

Su= C + Cza 

 

gdzie  
Su  -  suma punktów wg przyjętych kryteriów;  

C  -  liczba punktów za kryterium cena 

Cza  -  liczba punktów za  czas realizacji  
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów zostanie 
uznana za najkorzystniejszą.   
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W zakresie kryterium „czas realizacji” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów 

oceny punktowej.  Czas realizacji liczony będzie od dnia przekazania placu budowy. 

15.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy  do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

c) Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 17. W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz Wykonawca winien przedstawić  

Zamawiającemu wzór gwarancji lub poręczenia w celu akceptacji. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5% 
ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 



Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): KBZ.261.38.2019 
 

 

 

 
 

 

32 
 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego nr: 75 1130 1163 0014 7148 7820 0031.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona 
wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

8. Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w 
pieniądzu:  

1) Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu 
uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub 
gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie 
wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek 
sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z 
tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj 
uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 

2) Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania 
Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 
po dacie wystawienia raportu końcowego i zatwierdzenia przez Zamawiającego 
zgodnie z § 8 wzoru umowy.  

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp. 

19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową 

Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 

przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 

odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 

innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
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19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i 

skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień). 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa do udzielania zamówienia z 

wolnej ręki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o 

którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

21. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.asp.lodz.pl 

22. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany umowy polegające na:  

a)  Zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, jeżeli: 

- nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 
dokonywania zmiany,  
- nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 
zmiany, 
- nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

b) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań 

Wykonawcy względem jego podwykonawców 

c) Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany.  

2. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem 
zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty 
powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy. 
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