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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

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

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej „ustawą 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. 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp. 

 

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. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. 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. 

http://www.asp.lodz.pl/
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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) 
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  
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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. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, normy, europejskie oceny techniczne, 
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych przywołane w 
Dokumentacji Projektowej zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania 
i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej. Dopuszcza się urządzenia i materiały, rozwiązania równoważne rozumiane 
jako urządzenia / materiały  wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu 
identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni 
kompatybilnych z resztą urządzeń  pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości 
techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje 
Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

 

3.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
 
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności  w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na  wykonywaniu pracy  w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 917 z późn. zm.) oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z 
tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy, w szczególności w §3 ust. 5-
12 (Załącznik nr 4).  
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych 
Podwykonawców w czasie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę 
osób, o których mowa w § 3 ust. 6 wzoru umowy, wykonujące wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). A zatem, 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności w zakresie robót:  
a. roboty brukarskie, 
b. roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
7. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
którzy będą realizowali przedmiot umowy. 
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
wskazane zostały szczegółowo we wzorze umowy.  

 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

452009000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 

 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 35 tygodni od dnia przekazania 
placu budowy.  
 
UWAGA! Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 15 
niniejszej SIWZ. 
 

5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw 

wykluczenia z postępowania.   

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); 
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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. 

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. 

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: 
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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 zł. (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 zł. (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 
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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. 

 

- 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 lipca 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 kwietnia 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 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. 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, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

- w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią 

decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub  prawa do świadczenia usług 

transgranicznych.  

 

- dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie. 

 

Okres doświadczenia zawodowego kierowników robót Wykonawca winien wykazać 

wskazując okres od pełnego miesiąca danego roku do pełnego miesiąca danego 

roku. Zamawiający nie będzie sumował okresów pracy nakładających się. Zliczane 

będą pełne miesiące doświadczenia. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika 

robót w specjalności elektrycznej, Kierownika robót w specjalności instalacyjnej i/lub 

Kierownika robót w specjalności drogowej. 
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Zamawiający, na etapie wykonania umowy dopuszcza zmianę osób pełniących funkcje 

kierowników robót, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe proponowane 

osoby posiadają nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla odpowiednich osób w 

złożonej ofercie, a także w przypadku kierownika robót w specjalności instalacyjnej - 

dodatkowo w formularzu punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót w 

specjalności instalacyjnej”. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5. 3 SIWZ oceniane będzie łącznie. 

 

5.3.4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach  określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

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 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 
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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 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 

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. 

UWAGA: 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. 

C-387/14 ws. Esaprojekt Zamawiający zwraca uwagę, iż: 
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 Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania 
dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, 
albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem 
wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty wykonawca opierał się, 
w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. 

 Nie jest dopuszczalne, ażeby wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie 
warunku na etapie składania ofert w postępowaniu, na etapie późniejszym 
(uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu 
trzeciego. 
 

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 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

5.3.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.3.12. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

5.4. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

5.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

5.4.2. 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. 
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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. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ  

6.1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 

6.1.2. Aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) 

6.1.2.1.  Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w pkt 5 SIWZ  wykonawca 

może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. 

Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV 

formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) 
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weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, 

warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający 

dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne 

dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). 

Aktualny na dzień składania oferty JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej, 

wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, 

dostępną pod adresem internetowym: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-

JEDZ-ESPD.pdf  

Elektroniczny wzór JEDZ stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.1.2.2. 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 składa 

także JEDZ dotyczące tych podmiotów.  

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

dokument JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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. 

6.1.2.4. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w 

innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  

oraz 2018r. poz. 1000, zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 700 ze zm.). 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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UWAGA! JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6.1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na 

potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy 

 

6.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ – w formie elektronicznej. 

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.  

 

6.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – w formie elektronicznej. 

Na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

6.3. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

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 

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 



 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): KBZ.261.41.2019 
 

 

 

 
 

 

16 
 

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.  

a) 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. 

6.3.2 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) 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; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) 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 
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bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (patrz punkt 6.2. 

niniejszej SIWZ). 

6.3.3. 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. 

6.3.4. 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.  

6.3.5. 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 6.3.3. 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 6.3.4. SIWZ stosuje się. 

6.3.6. 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. 
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6.3.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.2. 

ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.3. ppkt 1 SIWZ, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21  Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6.3.8. 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. 

6.3.9. 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 6.3.2. 

SIWZ. 

6.3.10 Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym 

dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający 

wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa 

w pkt 6.3.2. , zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od 

wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 

odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio 

przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie. 

6.3.4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunku udziału  w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona 

podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 
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6.3.5 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

Zamawiający nie żąda żadnych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że 

oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1. Informacje ogólne. 

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 Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postępowania, ogłoszenia TED lub ID 

postępowania. 

 

3. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i 

odbywa się zgodnie z: 

a) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1320 ze zm.), 

b) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1991). 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający 

konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądnie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu  oraz Regulaminie ePUAP. 

8. Za datę przekazania oferty wniosków, zawiadomień, zaświadczeń, pytań do 

SIWZ, oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający udostępni klucz publiczny i identyfikator postępowania na swojej 

stronie internetowej www.asp.lodz.pl wraz z dokumentacją postępowania. 

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dostępne są także na liście 

wszystkich postępowania na miniPortalu.   

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treść SIWZ 

zgodnie z pkt 1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

http://www.asp.lodz.pl/
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12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 10. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponadto 

Zamawiający zamieści zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest 

udostępniona. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią 

SIWZ. Wszelkie zmiany SWIZ będą obowiązywały zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcę. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmiany w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie 

internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

15. 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 SIWZ. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
 
16. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich 
wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

17. 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  

18. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przepisy ustawy Pzp nie pozwalają 

na jakikolwiek inne kontakt niż wskazany w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że 

Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim. 

8.2. Złożenie oferty 

8.2.1. 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. 
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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 Zamawiającego za 

pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP lub 

miniPortal. 

8.2.2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku 

należy podpisać je (każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

skompresować te pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, a 

następnie załączyć do formularza do składania ofert. 

8.2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

8.2.4. Do oferty należy załączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8.2.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

8.2.6. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą jak i na żądanie 

Zamawiającego w językach obcych mają być złożone z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.2.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

8.2.8.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 

do jednego pliku archiwum (ZIP). 



 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): KBZ.261.41.2019 
 

 

 

 
 

 

23 
 

8.2.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

8.2.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

8.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie 

dotyczy składania ofert i wniosków)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 8.2.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza 

do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt 2 adres email.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.4. 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. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem 

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

mailto:zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
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złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 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.  

9. 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

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

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000 zł. (trzydzieści tysięcy 

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: 

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 
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zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty określonej w gwarancji: 

10.4.1. 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. 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. 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. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych 

w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs danej waluty 

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 
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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, 

w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych 

w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs danej waluty 

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.  

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 
„Roboty budowlane w ramach projektu pn. Rewitalizacja i adaptacja 
nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego 
Centrum Designu w Łodzi – zagospodarowanie terenu” oznaczenie sprawy: 
KBZ.261.41.2019. 

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. 

 

11. Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 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 
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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. 

UWAGA: 

W związku z ogłoszeniem postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie  
C-35/17 Saferoad Grawilet Saferoad Kabex oraz stanowiskiem Prezesa UZP zamawiający 
wyjaśnia: 
„W przypadku upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 
przewiduje odrzucenie oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, który 
wyraźnie stanowi, że wykonawca może tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie 
przedłużyć termin związania ofertą. Nieprzedłużenie tego terminu w obu przypadkach jest 
równoznaczne z rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, czy też, używając terminologii ustawy, niewyrażeniem przez 
wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.”  
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2019r. do godz. 11:00 za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

(Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ASPLodz) i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

określonym w pkt 12.1. SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

3. Otwarcie ofert; 

1)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r., o godzinie 12:00. 

2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 

na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 
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3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący 

Załącznik nr 1 do SIWZ.   

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. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

pośrednie i bezpośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do 

poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia (musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również 

następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy i 

utrzymania zaplecza budowy, prowadzenia gospodarki odpadami, 

wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, tablicy informacyjnej,  wyłączenia i załączenia urządzeń, 

dozór przez pracowników użytkownika) zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

 

14.5. Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) 

należy traktować jako materiał pomocniczy, nie służący bezpośrednio do 

obliczenia ceny oferty.  

 

14.6. Wskazane przez Wykonawcę ceny winny być określone zgodnie z art. 2 pkt. 

1  ustawy Pzp, który stanowi, iż przez cenę należy rozumieć cenę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 178 ze zm.) 

tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 
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uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Zgodnie z ustawą dnia 07 

lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386 ze zm.) polską 

jednostką pieniężną jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. Zatem 

najmniejszą wartość pieniężną stanowi 0,01 zł (1 grosz). 

14.7. 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 roboty budowlanej, której świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku.  

14.8. Zapłata całości wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego robót bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Inwestorowi, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

14.9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku VAT. 

14.10. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, 

których przedmiotem są  dostawy lub usługi obowiązek przedkładania umowy o 

podwykonawstwo dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości umowy  

lub 

- o wartości większej niż 30 000 zł. 
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15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny, doświadczenia kierownika robót instalacyjnych i kryterium okres 

gwarancji i rękojmi.  

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

A. Cena (C) – 60%, 
B. Okres gwarancji i rękojmi (Gw) - 20%  
C. Czas realizacji (Cza) - 20% 

 

A. Kryterium „Cena” w PLN (C): 

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt); 

b) Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą 

cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

c) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

PC = (Cmin / C) x 60  

gdzie: 

PC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej  

B. Kryterium „okres gwarancji i rękojmi” (Gw). 
 
Znaczenie kryterium – 20% 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na 
wykonane roboty budowlane. 
 
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi poniżej wskazanego okresu 
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy Pzp jako niezgodnej z 
treścią SIWZ. Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi należy wskazać poprzez wpisanie 
pełnych miesięcy w zakresie od 60 do 84 miesięcy. 
Podanie przez Wykonawcę terminu w miesiącach i dniach spowoduje, iż do oceny 
zostanie przyjęty wyłącznie okres podany w miesiącach z pominięciem dni.  
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W przypadku nie wpisania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. 
Podanie przez wykonawcę terminu dłuższego od 84 miesięcy spowoduje obliczenie 
punktów jak za 84-miesięczny termin gwarancji i rękojmi. 
 
Za długość okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca  może otrzymać maksymalnie 20  
punktów, i tak:  
 

za okres gwarancji i rękojmi równy 60 miesiącom można uzyskać     0 punktów 
za okres gwarancji i rękojmi równy 72 miesiącom można uzyskać     10 punktów 
za okres gwarancji i rękojmi równy 84 miesiącom można uzyskać     20 punktów 
 

C. Kryterium „Czas realizacji” - Cza 

Za kryterium czas realizacji od dnia przekazania placu budowy Wykonawca  może 
otrzymać maksymalnie  20 punktów, i tak:  
 
- za okres realizacji do 35 tygodni można uzyskać          0 punktów 
- za okres realizacji do 30 tygodni można uzyskać      10 punktów 
- za okres realizacji do 25 tygodni można uzyskać                      20 punktów 
 

Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych we wszystkich kryteriach: „Cena (C)”, „Okres gwarancji i rękojmi” (Gw) oraz 
„Czas realizacji (Cza) ”zgodnie ze wzorem: 

 Su= C + Gw + Cza 

 

gdzie: 

Su - łączna ocena punktowa 

C – ocena punktowa za kryterium „cena” 

Gw – ocena punktowa za kryterium „okres rękojmi i gwarancji”, 

Cza – ocena punktowa za kryterium „czas realizacji”. 

 
 

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, 
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b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 75 1130 1163 0014 7148 

7820 0031. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego). 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub 

w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 

148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 
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17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w 

art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę 

(zobowiązanego). 

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi 

wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w 

pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Rewitalizacja i adaptacja 

nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego 

Centrum Designu w łodzi – zagospodarowanie terenu” Oznaczenie sprawy: 

KBZ.261.41.2019.”. 
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17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane roboty. 

17.12. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota 

zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 

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

kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

17.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 

148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach 

określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 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.  

17.14. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy. 

17.15. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 

5 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.16.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wzór gwarancji lub 

poręczenia w celu akceptacji. 

 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 



 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): KBZ.261.41.2019 
 

 

 

 
 

 

35 
 

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. 

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: 
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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. 

 

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

i 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
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21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz 

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 

 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą.  

Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą jedynie w walucie PLN. 

 

23. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.asp.lodz.pl 

 

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

której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

30. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie 

xml, 

3) Załącznik nr 2b do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie 

PDF, 

4) Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ, 

5) Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy,  

6) Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa i przedmiary robót, 

7) Załącznik nr 6 do SIWZ – pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 
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8) Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

9) Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz robót budowlanych. 


