
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu

Miasta Łodzi: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji

termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap I”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i

Administracji Urzędu Miasta Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J.

Skorupki 21 , 90-532 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail

m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak
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http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty nalezy złozyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem. Oferta musi być sporządzona w

formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul.

ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi

Numer referencyjny: DOA-ZP-VII.271.156.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy

realizacji prac termomodernizacyjnych w ramach „Racjonalizacji zużycia energii termomodernizacja

obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi - Etap I”. Zamówienie zostało podzielone na 24 części: Części 1-

Przedszkole Miejskie nr 53, ul. Kasprzaka 57 w Łodzi, Części 2 -Przedszkolu Miejskim nr 55 ul.

Wyszyńskiego 41 w Łodzi, Części 3 - Przedszkolu Miejskim nr 81ul. Młynarska 38 w Łodzi, Części 4
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- Przedszkolu Miejskim nr 110 ul. Uniejowska 2a w Łodzi, Części 5 - Przedszkolu Miejskim nr 119 ul.

Rydla 17 w Łodzi, Części 6- Przedszkolu Miejskim nr 131ul. Podgórna 57a w Łodzi, Części 7

-Przedszkolu Miejskim nr 140 ul. Pułaskiego 12 w Łodzi, Części 8 -Przedszkolu Miejskim nr 159 ul.

Łączna 53 w Łodzi, Części 9 - Przedszkolu Miejskim nr 174 ul. J. Kusocińskiego 122a w Łodzi,

Części 10 -Szkole Podstawowej nr 12 (wraz z PG 29 i PM 218) ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi, Części

11 -Szkole Podstawowej nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1 w Łodzi, Części 12 -Szkole

Podstawowej nr 29 ul. Przędzalniana 70 w Łodzi, Części 13 -Szkole Podstawowej nr 33 (wraz z PM

206) ul. Lermontowa 7 w Łodzi, Części 14 - Szkole Podstawowej nr 38 ul. Krochmalna 21 w Łodzi

Części 15 -Szkole Podstawowej nr 40, ul. Praussa 2 w Łodzi oraz XVIII Liceum Ogólnokształcącym,

ul. Perla 11 w Łodzi, Części 16 - Szkole Podstawowej nr 64 ul. W. Anczyca 6 w Łodzi, Części 17 -

Szkole Podstawowej nr 130 ul. Gościniec 1 w Łodzi Części 18 -Szkole Podstawowej nr 153 ul. Obr.

Westerplatte 28 w Łodzi Części 19 - Szkole Podstawowej nr 182 ul. Łanowa 16 w Łodzi Części 20 -

Szkole Podstawowej nr 189 ul. Juliusza Kossaka 19 w Łodzi, Części 21 - Szkole Podstawowej nr 199

ul. Elsnera 8 w Łodzi Części 22 - XXVI Liceum Ogólnokształcącym ul. Wileńska 22a w Łodzi Części

23 - Zespole Szkół Specjalnych nr 4 (2 budynki) ul. Niciarniana 2a w Łodzi Części 24 – Zespole Szkół

Przemysłu Mody ul. Naruszewicza 35 w Łodzi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się

w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: (Numeracja zgodna z SIWZ) 5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej:

5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad

robotami budowlanymi polegającą na termomodernizacji obiektu, gdzie wartość robót brutto, dla

jednego obiektu budowlanego (zgodnie z def. Prawa budowlanego) wyniosła nie mniej niż:  dla

części 1 - Przedszkole Miejskie nr 53, ul. Kasprzaka 57 w Łodzi - 900.000,00 brutto PLN,  dla

części 2- Przedszkole Miejskie nr 55 ul. Wyszyńskiego 41 w Łodzi - 1.200.000,00 brutto PLN, 

dla części 3 - Przedszkole Miejskie nr 81ul. Młynarska 38 w Łodzi - 300.000,00 brutto PLN,  dla

części 4 - Przedszkole Miejskie nr 110 ul. Uniejowska 2a w Łodzi - 600.000,00 brutto PLN,  dla

części 5- Przedszkole Miejskie nr 119 ul. Rydla 17 w Łodzi - 400.000,00 brutto PLN,  dla części 6

- Przedszkole Miejskie nr 131 ul. Podgórna 57a w Łodzi - 800.000,00 brutto PLN,  dla części 7-

Przedszkole Miejskie nr 140 ul. Pułaskiego 12 w Łodzi - 400.000,00 brutto PLN,  dla części 8 -
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Przedszkole Miejskie nr 159 ul. Łączna 53 w Łodzi - 500.000,00 brutto PLN,  dla części 9 -

Przedszkole Miejskie nr 174 ul. J. Kusocińskiego 122a w Łodzi - 500.000,00 brutto PLN,  dla

części 10- Szkoła Podstawowa nr 12 (wraz z PG 29 i PM 218) ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi -

2.200.000,00 brutto PLN,  dla części 11 - Szkoła Podstawowa nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa

1 w Łodzi - 3.600.000,00 brutto PLN,  dla części 12 - Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Przędzalniana

70 w Łodzi - 1.300.000,00 brutto PLN,  dla części 13- Szkoła Podstawowa nr 33 (wraz z PM 206)

ul. Lermontowa 7 w Łodzi - 2.700.000,00 brutto PLN,  dla części 14 - Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Krochmalna 21 w Łodzi - 1.600.000,00 brutto PLN,  dla części 15 - Szkoła Podstawowa nr 40,

ul. Praussa 2 w Łodzi oraz XVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Perla 11 w Łodzi - 2.200.000,00

PLN,  dla części 16 - Szkoła Podstawowa nr 64 ul. W. Anczyca 6 w Łodzi - 1.500.000,00 brutto

PLN,  dla części 17- Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1 w Łodzi - 500.000,00 brutto

PLN,  dla części 18- Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obr. Westerplatte 28 w Łodzi - 1.100.000,00

brutto PLN,  dla części 19 - Szkoła Podstawowa nr 182 ul. Łanowa 16 w Łodzi - 1.300.000,00

brutto PLN,  dla części 20 - Szkoła Podstawowa nr 189 ul. Juliusza Kossaka 19 w Łodzi -

1.500.000,00 brutto PLN,  dla części 21- Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Elsnera 8 w Łodzi -

3.000.000,00 brutto PLN,  dla części 22- XXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Wileńska 22a w

Łodzi - 1.600.000,00 brutto PLN,  dla części 23- Zespole Szkół Specjalnych nr 4 (2 budynki) ul.

Niciarniana 2a w Łodzi - 1.400.000,00 brutto PLN,  dla części 24 - Zespół Szkół Przemysłu Mody

ul. Naruszewicza 35 w Łodzi - 3.000.000,00 brutto PLN. Uwaga: 1. W przypadku gdy wykonawca

wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego

zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość robót budowlanych polegających na

termomodernizacji obiektu. 2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część

zamówienia: a) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych częściach,

Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę tylko doświadczenie wymaganym dla

części zamówienia z najwyższą wartością robót budowlanych, na które to części Wykonawca składa

ofertę, np. gdy złożono ofertę na 2, 3 i 15 część zamówienia, może wykazać jedną usługę nadzoru

inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającą na termomodernizacji obiektu, gdzie wartość

robót brutto, dla jednego obiektu budowlanego (zgodnie z def. Prawa budowlanego) wyniosła nie

mniej niż 2 200 000 PLN brutto tj. dla części 15 zamówienia. b) w przypadku uznania jego oferty

jako najkorzystniejszej w tylko w jednej części, należy wykazać jedną usługę nadzoru

inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającą na termomodernizacji obiektu, gdzie wartość

robót brutto, dla jednego obiektu budowlanego (zgodnie z def. Prawa budowlanego) wyniosła nie

mniej niż wartość wymagana dla danej części. 3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku

określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,
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Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie

publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty

publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 5.1.3.2.1 jedną osobą, która

będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia

budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń (pełniącą jednocześnie funkcję koordynatora czynności inspektorów

nadzoru na budowie) - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor

nadzoru robót budowlanych w tej specjalności; 5.1.3.2.2 jedną osobą, która będzie pełniła funkcję

inspektora nadzoru przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez

ograniczeń, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadającą co najmniej 3-letnie

doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności 5.1.3.2.3

jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji zamówienia,

posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,

jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności. UWAGA: 1. Wykonawca może

złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej

niż jedną część zamówienia: a) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych

częściach maksymalnie do 8 części zamówienia, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu

spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co

najmniej jedną osobą tj. inspektorem nadzoru z każdej specjalności, b) w przypadku uznania jego

oferty jako najkorzystniejszej w tych częściach zamówienia ale w ilości od 9 do 16 części

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami tj. inspektorami

nadzoru z każdej specjalności:  2 inspektorów z specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń,  2 inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń cieplnych bez ograniczeń,  2 inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń c) w przypadku uznania jego oferty jako

najkorzystniejszej w tych częściach zamówienia ale w ilości od 17 do 24 części Zamawiający
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dopuszcza, aby Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazał, że

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami tj. inspektorami nadzoru z każdej

specjalności:  3 inspektorów z specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń,  3 inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych

bez ograniczeń,  3 inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych bez ograniczeń . 3. Uprawnienia, osób o których mowa w punkcie 5.1.3.2 SIWZ

powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.290)

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym

zamówieniem. 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje,

zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 5.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

(Numeracja zgodna z SIWZ) 7.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego

oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA: Zamawiający dokonując

oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14. 7.4.1 W celu potwierdzenia

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących oraz zdolności

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.4.1.3 wykaz usług

(sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie. przy czym dowodami, o których mowa są:  referencje,  bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 7.4.1.3 wykaz osób (sporządzony wg wzoru

stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
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publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-

miasta/przetargi/), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

(numeracja zgodna z SIWZ) 9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy, żąda od Wykonawcy

wniesienia wadium, odpowiednio dla części zamówienia, na którą/które Wykonawca składa ofertę,

w wysokości:  dla części 1 – 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 2 - 500,00 PLN

(słownie: pięćset PLN)  dla części 3 – 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 4 - 500,00

PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 5 - 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 6 –

500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 7 - 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla

części 8 – 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 9 - 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)

 dla części 10 - 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt PLN)  dla części 11 - 570,00 PLN
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(słownie: pięćset siedemdziesiąt PLN)  dla części 12 - 580,00 PLN (słownie: pięćset

osiemdziesiąt PLN)  dla części 13 - 570,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt PLN)  dla

części 14 – 580,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt PLN)  dla części 15 – 1000,00PLN

(słownie: tysiąc PLN)  dla części 16 - 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 17 -

500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 18 - 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla

części 19 – 500,00 PLN (słownie: pięćset PLN))  dla części 20 - 500,00 PLN (słownie: pięćset

PLN)  dla części 21 – 570,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt PLN)  dla części 22 -

500,00 PLN (słownie: pięćset PLN)  dla części 23 - 490,00 PLN (słownie: czterysta

dziewięćdziesiąt PLN)  dla części 24 – 540,00 PLN (słownie: pięćset czterdzieści PLN). 9.2

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach

wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 9.2.1 pieniądzu, 9.2.2 poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3 gwarancjach bankowych, 9.2.4 gwarancjach

ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu

winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej

należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK IBAN:

PL 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny

postępowania i nr części DOA-ZP-VII.271. 156.2017 część nr…… 9.4 Jeśli wadium zostało

wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z

oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 9.5

Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty

w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez

dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku

niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 9.6 W przypadku składania

przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, co najmniej: 9.6.1 nazwę dającego

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego),

poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 9.6.1.1 Beneficjentem poręczenia /gwarancji

(Zamawiajacym) jest Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź - jako

podmiot upoważniony do przeprowadzenia przedmiotowego popstępowania. 9.6.2 określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 9.6.3 kwotę wadium, 9.6.4
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termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 9.6.5 zobowiązanie

poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 9.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa

w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

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

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.6.5.2 którego

ofertę wybrano: 9.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, 9.6.5.2.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, 9.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium

w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają

wymagań, o których mowa w pkt. 9.6 SIWZ. 9.8 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego

zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9.9 Zamawiający odrzuci ofertę

Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi
20,00
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przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
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odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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Zakres i warunku zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-01, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

(Numeracja zgodna z SIWZ)5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 5.1.3.1 Warunek zostanie

uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającą na

termomodernizacji obiektu, gdzie wartość robót brutto, dla jednego obiektu budowlanego (zgodnie z
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def. Prawa budowlanego) wyniosła nie mniej niż:  dla części 1 - Przedszkole Miejskie nr 53, ul.

Kasprzaka 57 w Łodzi - 900.000,00 brutto PLN,  dla części 2- Przedszkole Miejskie nr 55 ul.

Wyszyńskiego 41 w Łodzi - 1.200.000,00 brutto PLN,  dla części 3 - Przedszkole Miejskie nr 81ul.

Młynarska 38 w Łodzi - 300.000,00 brutto PLN,  dla części 4 - Przedszkole Miejskie nr 110 ul.

Uniejowska 2a w Łodzi - 600.000,00 brutto PLN,  dla części 5- Przedszkole Miejskie nr 119 ul.

Rydla 17 w Łodzi - 400.000,00 brutto PLN,  dla części 6 - Przedszkole Miejskie nr 131 ul. Podgórna

57a w Łodzi - 800.000,00 brutto PLN,  dla części 7- Przedszkole Miejskie nr 140 ul. Pułaskiego 12

w Łodzi - 400.000,00 brutto PLN,  dla części 8 - Przedszkole Miejskie nr 159 ul. Łączna 53 w Łodzi

- 500.000,00 brutto PLN,  dla części 9 - Przedszkole Miejskie nr 174 ul. J. Kusocińskiego 122a w

Łodzi - 500.000,00 brutto PLN,  dla części 10- Szkoła Podstawowa nr 12 (wraz z PG 29 i PM 218)

ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi - 2.200.000,00 brutto PLN,  dla części 11 - Szkoła Podstawowa nr 19

(wraz z PG 21) ul. Balonowa 1 w Łodzi - 3.600.000,00 brutto PLN,  dla części 12 - Szkoła

Podstawowa nr 29 ul. Przędzalniana 70 w Łodzi - 1.300.000,00 brutto PLN,  dla części 13- Szkoła

Podstawowa nr 33 (wraz z PM 206) ul. Lermontowa 7 w Łodzi - 2.700.000,00 brutto PLN,  dla

części 14 - Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Krochmalna 21 w Łodzi - 1.600.000,00 brutto PLN,  dla

części 15 - Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Praussa 2 w Łodzi oraz XVIII Liceum Ogólnokształcące, ul.

Perla 11 w Łodzi - 2.200.000,00 PLN,  dla części 16 - Szkoła Podstawowa nr 64 ul. W. Anczyca 6 w

Łodzi - 1.500.000,00 brutto PLN,  dla części 17- Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1 w Łodzi

- 500.000,00 brutto PLN,  dla części 18- Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obr. Westerplatte 28 w Łodzi

- 1.100.000,00 brutto PLN,  dla części 19 - Szkoła Podstawowa nr 182 ul. Łanowa 16 w Łodzi -

1.300.000,00 brutto PLN,  dla części 20 - Szkoła Podstawowa nr 189 ul. Juliusza Kossaka 19 w

Łodzi - 1.500.000,00 brutto PLN,  dla części 21- Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Elsnera 8 w Łodzi -

3.000.000,00 brutto PLN,  dla części 22- XXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Wileńska 22a w Łodzi

- 1.600.000,00 brutto PLN,  dla części 23- Zespole Szkół Specjalnych nr 4 (2 budynki) ul.

Niciarniana 2a w Łodzi - 1.400.000,00 brutto PLN,  dla części 24 - Zespół Szkół Przemysłu Mody

ul. Naruszewicza 35 w Łodzi - 3.000.000,00 brutto PLN. Uwaga: 1. W przypadku gdy wykonawca

wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego

zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość robót budowlanych polegających na

termomodernizacji obiektu. 2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia:

a) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych częściach, Zamawiający dopuszcza

wykazanie się przez Wykonawcę tylko doświadczenie wymaganym dla części zamówienia z najwyższą

wartością robót budowlanych, na które to części Wykonawca składa ofertę, np. gdy złożono ofertę na

2, 3 i 15 część zamówienia, może wykazać jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi polegającą na termomodernizacji obiektu, gdzie wartość robót brutto, dla jednego
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obiektu budowlanego (zgodnie z def. Prawa budowlanego) wyniosła nie mniej niż 2 200 000 PLN

brutto tj. dla części 15 zamówienia. b) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tylko

w jednej części, należy wykazać jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

polegającą na termomodernizacji obiektu, gdzie wartość robót brutto, dla jednego obiektu

budowlanego (zgodnie z def. Prawa budowlanego) wyniosła nie mniej niż wartość wymagana dla

danej części. 3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości

zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty

publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę

przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował: 5.1.3.2.1 jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą jednocześnie

funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru na budowie) - posiadającą co najmniej 3-letnie

doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności; 5.1.3.2.2

jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji zamówienia, posiadającą

uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, -

posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych

w tej specjalności 5.1.3.2.3 jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako

inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności. UWAGA: 1. Wykonawca może złożyć ofertę

na jedną lub więcej części zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część

zamówienia: a) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych częściach

maksymalnie do 8 części zamówienia, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu spełnienia

warunku udziału w postępowaniu wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną

osobą tj. inspektorem nadzoru z każdej specjalności, b) w przypadku uznania jego oferty jako

najkorzystniejszej w tych częściach zamówienia ale w ilości od 9 do 16 części Zamawiający

dopuszcza, aby Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazał, że
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dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami tj. inspektorami nadzoru z każdej

specjalności:  2 inspektorów z specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń,  2 inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych

bez ograniczeń,  2 inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych bez ograniczeń c) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych

częściach zamówienia ale w ilości od 17 do 24 części Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w

celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co

najmniej trzema osobami tj. inspektorami nadzoru z każdej specjalności:  3 inspektorów z

specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  3 inspektorów w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń,  3 inspektorów

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń . 3.

Uprawnienia, osób o których mowa w punkcie 5.1.3.2 SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi

w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych,

dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

2016, poz. 65). 5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie

łącznie. 5.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a ustawy Pzp. 5.3.1 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy 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. 5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.3 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
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podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

(stosowne oświadczenie składa wykonawca w Załączniku nr 4 do SIWZ). 5.3.4 W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji

których te zdolności są wymagane. 5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.4

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. 6

PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego Zamawiający wykluczy: 6.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art.

24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.2.2 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 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 6.2.3 Podmioty, na których

zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy 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 6.4 Wykonawca nie

podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3 SIWZ. 7. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 7.1 Zgodnie z art.

24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
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którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego

potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.2.1

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o

którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z

postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr

4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,

o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt

7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.3 Oryginał

zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę –

jeśli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca 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, ww. dokument, winien

określać w szczególności: 7.2.3.3 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.3

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; 7.2.3.3 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 7.3 WYKONAWCA BEZ

WEZWANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekazać

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5

do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej,

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

złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie

wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja

2017r., C-387/14. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda

następujących dokumentów: 7.4.1.3 wykaz usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6

do SIWZ) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie. przy czym dowodami, o których mowa są: 

referencje,  bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 7.4.1.3 wykaz osób (sporządzony wg

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 7.5 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. 7.6

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.7 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z

2017 r. poz. 570). 7.8 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych

oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d68f2f...

24 z 49 2018-01-24 13:10



ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których

mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 7.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę

wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97

ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 18

INFORMACJE KOŃCOWE 18.1 Zamawiający nie przewiduje: 18.1.1 zawarcia umowy ramowej,

18.1.2 składania ofert wariantowych, 18.1.3 zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7,

18.1.4 prawa opcji’ 18.1.5 rozliczania w walutach obcych, 18.1.6 aukcji elektronicznej, 18.1.7 zwrotu

kosztów udziału w postępowaniu, 18.1.8 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 18.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz

pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiących Załącznik nr

8 do SIWZ.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 53 ul. Kasprzaka 57

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana

instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace

towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 55 ul. Wyszyńskiego 41

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana

instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace

towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 81 ul. Młynarska 38

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana

instalacji odgromowej, wymiana stolarki okienne, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące

termomodernizacji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d68f2f...

27 z 49 2018-01-24 13:10



okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 110 ul. Uniejowska 2a

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana

instalacji odgromowej, wymiana stolarki okienne, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące

termomodernizacji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:
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data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 119 ul. Rydla 17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
0,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 131 ul. Podgórna 57a

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 140 ul. Pułaskiego 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 159 ul. Łączna 53

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki drzwiowej,

wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 174 ul. J. Kusocińskiego 122a

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 12 (wraz z PG 29, PM 218) ul. Jurczyńskiego 1/3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja przeciwwilgociowa i

cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana

instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Przędzalniana 70

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetlenia

wewnętrznego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące

termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 33 (wraz z PM 206) ul. Lermontowa 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Krochmalna 21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetlenia

wewnętrznego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące

termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d68f2f...

38 z 49 2018-01-24 13:10



Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 64 ul. W. Anczyca 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
15 Nazwa:

Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Praussa 2 oraz XVIII Liceum Ogólnokształcące, ul.

Perla 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: - dla Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Praussa 2 -docieplenie ścian

zewnętrznych, stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji

odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące

termomodernizacji - dla XVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Perla 11- docieplenie ścian zewnętrznych,

stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obr. Westerplatte 28

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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cena 60,00

Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 182 ul. Łanowa 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 189 ul. Juliusza Kossaka 19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Elsnera 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22Nazwa: XXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Wileńska 22a

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej,

płukanie i regulacja instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (2 budynki) ul. Niciarniana 2a

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana

instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące

termomodernizacji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24Nazwa: Zespół Szkół Przemysłu Mody ul. Naruszewicza 35

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac

termomodernizacyjnych w zakresie robót: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacja

przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszące termomodernizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00
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Ilość wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, przez osoby o których mowa w punktach

5.1.3.2.1 i 5.1.3.2.2 i 5.1.3.2.3 SIWZ - zwanej dalej „Usługi nadzoru inwestorskiego” (N)
20,00

Ilość - deklarowanych przez Wykonawcę - dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru

inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót

budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi

przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obie

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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