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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346448-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Przygotowanie terenu pod budowę
2019/S 141-346448

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
Łódź
91-726
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Janik-Kosmynka
Tel.:  +48 422547444/30
E-mail: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl 
Faks:  +48 422547418
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.asp.lodz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.asp.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum
Designu w Łodzi - zagospodarowanie terenu
Numer referencyjny: KBA.261.41.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45100000

mailto:zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
https://www.asp.lodz.pl
https://www.asp.lodz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie położonym przy ul. Księży Młyn 13/15 w Łodzi.
Szczegółowy zakres pracy wskazany jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, ul. Księży Młyn 13/15, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie położonym przy ul. Księży Młyn 13/15 w Łodzi.
Zakres prac:
1. Rozbiórka tymczasowych ogrodzeń (przy budynku sali gimnastycznej oraz strona zachodnia działki)
2. Rozbiórka tymczasowego chodnika (przy budynku sali gimnastycznej)
3. Rozbiórka boiska asfaltowego
4. Wykonanie ogrodzenia działki strona zachodnia wraz z bramą i furtką – w składanej ofercie wartość robót dla
tej pozycji należy zawrzeć w wartości ogółem oferty oraz dodatkowo wykazać jako osobną informację.
5. Wykonanie chodników na podbudowie z kostki betonowej z posypką imitującą granit gr. 6 cm na dwóch
rodzajach podbudowy (rejon wzdłuż budynku głównego i wejścia do budynku sali gimnastycznej całość z kostką
gr. 57 cm oraz pozostałe całość z kostka gr. 35cm)
6. Wykonanie podłoża żwirowego na podbudowie
7. Wykonanie drogi dojazdowej na podbudowie do miejsc parkingowych Z kostki betonowej kształt heksagon gr.
8 cm
8. Wykonanie parkingu na podbudowie z kostki betonowej ażurowej kształt heksagon gr. 8 cm
9. Wykonanie placu do koszykówki na podbudowie z nawierzchnią poliuretanową, elastyczną, bez spoinową
przepuszczalną dla wody gr. 3,5 cm
10. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, tablic i koszy do koszykówki
11. Dostawa i montaż na słupkach 5 m siatki do piłkochwytów od strony parkingu
12. Wykonanie trawników
13. Wykonanie schodów terenowych wraz z podbudową (wejście do budynku sali gimnastycznej, wejście
pomiędzy III i IV wieżą oraz z tyłu sali gimnastycznej
14. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z podbudową w rejonie schodów
15. Wykonanie muru oporowego w rejonie wejścia do budynku sali gimnastycznej
16. Wykonanie śmietnika zlokalizowanego w rejonie parkingu
17. Dostawa pojemników do śmietnika – 5 szt
18. Wykonanie balustrad terenowych w rejonie schodów, muru oporowego, podjazdu dla niepełnosprawnych
(rodzaj uzgodnić z zamawiającym)
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19. Dostawa i montaż pachołków przy miejscach parkingowych – 12 szt
20. Dostawa i montaż ławek dużych – 5 szt
21. Dostawa i montaż ławek średnich – 12 szt
22. Dostawa i montaż ławek małych – 5 szt
23. Dostawa i montaż koszy na śmieci – 19 szt
24. Dostawa i montaż stojaków na rowery – 9 szt
25. Wykonanie oświetlenia terenu
26. Wykonanie fontanny wraz z kompletnymi instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi
27. Wykonanie zasilania i sterowania pompy fontanny
28. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami
29. Wykonanie zbiornika retencyjnego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej
30. Wykonanie odwodnienia liniowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej wokół fontanny
31. Wykonanie odwodnienia liniowego w fontannie z połączeniem do zbiornika wyrównawczego fontanny
32. Wykonanie wpustów ulicznych do odwodnienia chodników, parkingu i drogi
33. Wykonanie kompletnej instalacji tryskaczowej do podlewania trawników
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej pierwotnej opracowanej przez Kontrapunkt
V-Projekt oraz dokumentacji zamiennej (opracowanej przez Agnieszka Szal Architektura) zmieniającej niektóre
rozwiązania z dokumentacji pierwotnej.
Dla doprecyzowania zakresu i uwidocznienia zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej do opisu
przedmiotu zamówienia załączono dodatkowe opisy, rysunki, schematy instalacji.
Przy wycenie robót należy uwzględnić stan istniejący terenu będącego przedmiotem zamówienia, w tym celu
Zamawiający zachęca do odbycia wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 35 tygodni od dnia przekazania placu budowy. Termin
wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00
PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN) - wg pkt 10 SIWZ.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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 ust. 5 pkt 1) Pzp (pkt 5.4. i
5.5. SIWZ);
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu 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
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
5.4.2.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; każdy z tych
Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 6.5. SIWZ.
5.4.2.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do
jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; każdy z tych
Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 6.5. SIWZ.
5.4.2.3. Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa
dokumenty wymienione w pkt 6.5. SIWZ.
5.4.3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz 16-20 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.
5.4.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.5.3. SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt
5.3.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
— 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 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,
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, 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.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c)
SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, w tym:
— 1 robota budowlana o charakterze wielobranżowym, obejmująca co najmniej roboty ogólnobudowlane,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zewnętrzne i roboty ziemne łącznie o wartości min. 2 000 000 PLN
(dwa miliony złotych) brutto w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
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.
— 1 robota budowlana obejmująca roboty drogowe, ziemne, zagospodarowania terenu o wartości min. 1 000
000 PLN (jeden milion złotych) brutto.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w SIWZ;
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług:
W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
— 1 osobą – Kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. Osoba na w/w stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe
(wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 4 lata jako kierownik budowy).
Osoba na w/w stanowisku winna posiadać również uprawnienie do prowadzenia /nadzorowania robót w
budynkach wpisanych do rejestru zabytków.
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— 1 osobą – posiadającą kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności
elektrycznej. Osoba na w/w stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 4 lata jako kierownik robót),
— 1 osobą - posiadającą kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności
instalacyjnej. Osoba na w/w stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 4 lata jako kierownik robót),
— 1 osobą - posiadającą kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności drogowej.
Osoba na w/w stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat
stażu pracy zawodowej w tym min 4 lata jako kierownik robót).
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29.4.2019 r. (Dz.U.
z 2019 r. 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 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień z ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których
mowa w pkt 8 SIWZ;
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, zgodnie z SIWZ
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika robót w specjalności
elektrycznej, instal. i drogowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 11:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 91-726, ul. Wojska Polskiego 121,
pok. nr 68, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Adres strony int., na której zamieszczona będzie SIWZ: www.asp.lodz.pl
Zamawiający informuje, iż stosownie do art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
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;
3) oświadczenia 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;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (patrz punkt 6.2. niniejszej SIWZ).

www.asp.lodz.pl
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2. SIWZ:
1) ppkt 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 oraz ust. 5 pkt 1) Pzp;
2) ppkt 2 - 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.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.2. ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
elektronicznie ze pośrednictwem:
— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
— poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl 
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się numerem
postępowania, ogłoszenia TED lub ID postępowania.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie
internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencji związana z postępowaniem. Wykonawca przygotowuje
elektroniczną ofertę, podpisuje ją podpisem elektronicznym kwalifikowanym i za pomocą klucza publicznego
pobranego ze strony internetowej Zamawiającego lub miniPortalu szyfruje ofertę i wysyła ją do Zam za
pośrednictwem formularzy dostępnych na ePUAP lub miniPortal.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
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.

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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 10 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 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.10. 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.
19.11. 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.
19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.13. 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.
19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179-198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

