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1. ZAMAWIAJACY

Miasto Lodz - Urza.d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz
NIP: 725-002-89-02

ROWADZACY POSTE.POWANIE:
Wydziat Zamowieh Publicznych
w Departamencie Obslugi i Administracji
Urzedu Miasta Lodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Lodz
tel.: +48 (42) 638-48-88,

e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zwia.zku z art. 10 ust. 1
ustawy Pzp.

2.2 W post^powaniu maja. zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez
ww. akty prawne stosuje si§ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zamowienia jest zakup asysty technicznej dla posiadanych
produktow (licencji) Oracle.

3.2 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Zata^czniku Nr 1 do
SIWZ.

3.3 Zamawiaja.cy nie przewiduje sktedania ofert cz^sciowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

5.1 O udzielenie zamowienia moga. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja.
nastepuja.ce warunki udziatu w postf powaniu dotycza.ce:

5.1.1 kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
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Zamawiaja.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagah, ktorych
spetnianie Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaja.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagah, ktorych
spetnianie Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

5.1.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Zamawiaja.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagah, ktorych
spetnianie Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych si§ o udzielenie zamowienia
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ
oceniane bedzie ta.cznie.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1 O udzielenie zamowienia moga. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja.
wykluczeniu.

6.2 Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaja.cy wykluczy:

6.2.1 Wykonawcow w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; kazdy z tych Wykonawcow sktada dokumenty
wymienione w pkt 7.4.1.1 - 7.4.1.4 SIWZ.

6.2.2 Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cy sie o udzielenie zamowienia, jezeli chociaz
w odniesieniu do jednego z nich zaistnieja. okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; kazdy z tych Wykonawcow
sktada dokumenty wymienione w pkt 7.4.1.1- 7.4.1.4 SIWZ.

6.3 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze
podjete przez niego srodki sa. wystarczaja.ce do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrza.dzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznana. krzywd§ lub
naprawienie szkody, wyczerpuja.ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprac§ z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sa. odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, beda.cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sa.du zakaz ubiegania si§ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynaj
okreslony w tym wyroku okres obowia.zywania tego zakazu.

6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaja.cy, uwzgledniaja.c wage
i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaja.ce dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.3. SIWZ.
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7. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. POTWIERDZAJACYCH
SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawv Pzp. Zamawiaiacv najpierw dokona ocenv
ofert. a nastepnie zbada. czv wykonawca. ktorego oferta zostata
oceniona. iako najkorzystnieisza. nie podleqa wvkluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

DO OFERTY WYKONAWCA DOLACZA w celu wstepnego potwierdzenia, ze
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

7.2.1 aktualnv na dzieri sktadania ofert dokument Jednolitv Europejski
Dokument Zamowienia (zwanym dalej JEDZ) wypefniony wg wzoru
stanowiqcego Zatqcznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcjq wypetniania
JEDZ stanowiqca. Zaiqcznik nr 4 do SIWZ, dost$pnq rowniez pod adresem
internetowym:
https://www.uzp. gov.pl/baza-wied zv/iednolitv-europejski-dokument-
zamowienia

Uwaga:
W odniesieniu do Kryteriow kwalifikacji Cz^sc IV JEDZ - Wykonawca moze
ograniczyc sie do wypetnienia wvtacznie Sekcii a.
Tym samym, wykonawca nie musi wypefniac zadnej z pozostatvch sekcji
czesci IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.

7.2.1.1 W przypadku wspolnecto ubiegania s/e o zamowienie przez
Wvkonawcow JEDZ skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych
sie o zamowienie.

Wykonawca moze wykorzystac w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte
w innym JEDZ zlozonym w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.
Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamowienia mogq wykazac
l̂ cznie spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych w pkt 5.1
SIWZ.

Uwaga:
JEDZ sporzqdza sie pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej
i opatruje si? kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJA.CEGO zobowi^zany jest,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert (http://przetargi.bip.uml.lodz.pl), przekazac Zamawiaj^cemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru
stanowicjcego Zat^cznik nr 5 do SIWZ.
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Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody,
ze powia^zania z innym wykonawca. nie prowadza. do zaktocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku wspolnego ubiegania si§ o zamowienie przez Wykonawcow
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow.

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA. ktorego oferta zostata
oceniona najwyzej, jest zobowia.zany do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszvm
niz 10 dni terminie, aktualnych na dzieh ztozenia, oswiadczeri lub dokumentow,
potwierdzaja.cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

7.4.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamowienia wykonawcy, Zamawiaja.cy zqda nast§puja.cych
dokumentow:

7.4.1.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniei niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktedania ofert;

7.4.1.2 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp
oswiadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku
sa.du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow
potwierdzaja.cych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi^za.cego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

7.4.1.3 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp
oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si§ o zamowienia publiczne;

7.4.1.4 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp odpisu
z wtesciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja. wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wvstawiony nie wczesniei niz 6
miesiecv przed uptywem terminu sktadania ofert;

W przypadku wypefnienia w JEDZ w czesc/ IV.A pkt 1 (Figuruje
w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym
w pahstwie cztonkowskim siedziby wykonawcy) Zamawiajqcy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
oswiadczenia/dokumenty.
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7.5 Podmioty maja.ce siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

7.5.1 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa:

a) w pkt. 7.4.1.1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany
przez wtasciwy organ sa.dowy lub administracyjny kraju, w ktdrym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie okreslonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
Dokument powinien bye wvstawiony nie wczesniei niz 6 miesiecy przed
uplvwem terminu sktadania ofert,

b) w pkt. 7.4.1.4 - skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj^ce odpowiednio, ze, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadlosci. Dokument powinien bye wystawionv nie wczesniei
niz 6 miesiace przed uph/wem tego terminu.

7.6 Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si§
dokumentow, o ktorych mowa powyzej, zastepuje si§ je dokumentem
zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyc, zlozone przed notariuszem lub przed organem s^dowym,
administracyjnym albo organem samorza.du zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien bvc wystawionv nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed upJywem terminu skladania ofert.

W przypadku wa.tpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajqcy moze zwrocic si$ do wtasciwych organow odpowiednio kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotycza.cych tego dokumentu.

7.7 Wykonawca majqcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby maja.cej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4.1.1. SIWZ,
sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 7.5.1 lit. a) SIWZ, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczyc, nie wydaje si§ takich
dokumentow, zastepuje sie go dokumentem zawieraja.cym oswiadczenie tej osoby
ztozonym przed notariuszem lub przed organem sa.dowym, administracyjnym albo
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organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien bye wystawionv nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wqtpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiaja.cy moze zwrocic sie do wtasciwych organow kraju, w ktorym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotycza.cych tego dokument.

Zamawiajqcy na kazdym etapie postepowania moze wezwac wykonawcow
do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczeh lub dokumentow
potwierdzajqcych, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunku udziatu
w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, ze
ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sa. juz aktualne, do
ztozenia aktualnych oswiadczeh lub dokumentow.

7.9 Zamawiaja.cy moze wykluczyc wykonawce na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.

7.10 Wykonawca nie jest obowia.zany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentow
potwierdzaja.cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jezeli zamawiajqcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycza.ce tego
Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca. bezptatnych i ogolnodostepnych baz
danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizuja.cych zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

7.11 W przypadku wskazania przez Wykonawcy dostepnosci wymaganych oswiadczeh
lub dokumentow w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiaja.cy pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty.
Jezeli oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym sa.
sporz^dzone w jezyku obcym Wykonawca zobowi^zany jest do przedstawienia ich
ttumaczenia na jezyk polski.

7.12 W przypadku wskazania przez Wykonawce wymaganych oswiadczeh lub
dokumentow, ktore znajduja. si§ w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczegolnosci
oswiadczeh lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiaja.cego zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oswiadczeh lub dokumentow, o ile sa. one aktualne.

7.13 Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w:

• Rozporza.dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze za,dac zamawiaja.cy od wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
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oraz
• Rozporzqdzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia

16 pazdziernika 2018 r. zmieniaja.cego rozporzqdzenie rodzajow dokumentow,
jakich moze za/Jac zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U.z 2018 r. poz. 1993),

sktadane sa. w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW. A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

8.1 Informacje ogolne

8.1.1 W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy
Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu
https://miniPortal.uzp.gov.pl/. ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza -
nazwa - Urza.d Miasta Lodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej e-mail: zam6wienia@uml.lodz.pl.

8.1.2 Komunikacja miedzy Zamawiaja.cym a Wykonawca. odbywa sie zgodnie z:

• Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie uzycia srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania
dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)

oraz
• Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

zmieniaja.ce rozporza.dzenie w sprawie uzycia srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz
udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1991)

8.1.3 Osobami(aJ upowaznionymi(aj przez Zamawiaja.cego do kontaktowania sie
z Wykonawcami sa.: Waldemar Seliga, Dariusz Himstedt.

8.1.4 Wykonawca zamierzaja.cy wzia.c udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, musi posiadac konto na ePUAP. Wykonawca
posiadaj^cy konto na ePUAP ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

8.1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysytenia i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i oswiadczeh oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu zostaty opisane w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
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8.1.6 Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.

8.1.7 Za date przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, oswiadczeri lub elektronicznych kopii dokumentow lub
oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje si§ date ich przekazania na
ePUAP.

8.1.8 Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania sa.
dost^pne na Liscie wszystkich post$powan na miniPortalu oraz stanowiq
zatqcznik do niniejszej SIWZ.

Zlozenie oferty

8.2.1 Wykonawca sktada oferte o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu za
posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc$
jest dostepny dla wykonawcow na miniPortalu lub na stronie
internetowej Zamawiajeicego.
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowia.zany podac adres skrzynki
ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwi^zana
z post^powaniem.
Wykonawca przygotuje elektroniczna. oferte, podpisuje j^ podpisem
kwalifikowanym i za pomoca. klucza publicznego pobranego
z miniPortalu lub ze strony internetowej Zamawiajqcego, szyfruje oferty
i wysyla ja_ do Zamawiaj^cego za posrednictwem dedykowanych
formularzy dostepnych na platformie ePuap (Elektroniczna Skrzynka
Podawcza - nazwa - Urz^d Miasta todzi).

8.2.2 Oferta powinna bye sporza.dzona w j§zyku polskim z zachowaniem postaci
elektronicznej w szczegolnosci w formacie danych .doc, .docx, lub .pdf
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposob ztozenia ofertv
w tym zaszyfrowania ofertv zostat opisany w Regulaminie korzvstania
z miniPortal. Oferty nalezy ztozyc w oryginale. Zamawiaja.cy dopuszcza
mozliwosci ztozenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

8.2.3 Wszelkie informacje stanowia.ce tajemnic§ przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore
Wykonawca zastrzeze, jako tajemnic^ przedsiebiorstwa, powinny zostac
zlozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,,Zata.cznik stanowia.cy tajemnic^ przedsi^biorstwa" a nastepnie wraz z plikami
stanowia.cymi jawna. czesc skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
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8.2.4 Do oferty nalezy dotqczyc JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami
stanowiqcymi oferty skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.2.5 Wykonawca moze przed uptywem terminu do skfadania ofert zmienic lub
wycofac oferty za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionych rowniez na
miniPortalu. Sposob zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji
uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

8.2.6 Wykonawca po uptywie terminu do sWadania ofert nie moze skutecznie
dokonac zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

8.3 Sposob komunikowania si? Zamawiaj^cego z Wykonawcami (nie dotyczy
skladania ofert)

8.3.1 W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiedzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcami w szczegolnosci sktadanie oswiadczeh,
wnioskow (innych niz wskazanych w pkt 8.2.SIWZ), zawiadomieh oraz
przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za posrednictwem
dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP oraz udostepnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji zwia.zanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajqcy
i Wykonawcy postuguja. sie numerem ogtoszenia (TED lub ID postepowania).

8.3.2 Zamawiaja.cy moze rowniez komunikowac si§ z Wykonawcami za pomoca.
poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl.

8.3.3 Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow
lub oswiadczeh skladane sa. przez Wykonawce za posrednictwem
Formularza do komunikacji jako zala.czniki. Zamawiajqcy dopuszcza rowniez
mozliwosc sktedania dokumentow elektronicznych, oswiadczeh lub
elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczeh za pomoca. poczty
elektronicznej na wskazany w pkt 8.3.2 SIWZ adres email. Sposob
sporza.dzenia dokumentow elektronicznych, oswiadczeh lub elektronicznych
kopii dokumentow lub oswiadczeh musi bye zgodny z:

• rozporza.dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie uzycia srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego oraz udostepniania
1 przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1320ze zm.) i

• rozporza.dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 pazdziernika 2018 r.
zmieniaja.cym rozporza.dzenie w sprawie uzycia srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz
udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 1991),

oraz z:

• rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze za.dac zamawiajqcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) i

• rozporza.dzeniem Ministra Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16
pazdziernika 2018 r. zmieniaja.cym rozporza.dzenie w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze za.dac zamawiaja.cy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993),

Jezeli Zamawiaja.cy lub Wykonawca przekazuja. oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej,
kazda ze stron na za.danie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

8.5 Korespondencja w postepowaniu prowadzona jest w j^zyku polskim. Oznacza to,
ze wszelka korespondencja w j^zyku obcym winna bye ztozona wraz
z ttumaczeniem na j^zyk polski.

8.6 W przypadku podmiotow wspolnych wszelka korespondencja prowadzona b^dzie
wyt^cznie z petnomocnikiem.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.1 Zamawiaj^cy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, za.da od Wykonawcy wniesienia
wadium w wysokosci 33 000,00 PLN (stownie: trzydziesci trzy tysia.ce ztotych
00/100).

9.2 Wadium moze bye wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

9.2.1 pienia.dzu;

9.2.2 por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy
oszcz§dnosciowo - kredytowej, z tym ze por^czenie kasy jest zawsze
por$czeniem pienieznym;

9.2.3 gwarancjach bankowych;

9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.2.5 por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 20 00 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

9.3 Wadium wnoszone w pienia.dzu winno wpfyna.c na konto Zamawiaja.cego przed
upfywem terminu sktedania ofert.

Wptety pienieznej nalezy dokonac przelewem na konto Zamawiaja.cego nr:
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Kod BIG (SWIFT): GBGCPLPK
IBAN: PL 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

w tvtule przelewu powotuiqc s/'e na nr referencviny postepowania:
DOA-ZP-II.271.26.2020

9.4 Jesli wadium zostato wniesione w pienia.dzu to zaleca sie dotejczenie do oferty
dowodu jego wniesienia (dokonania przelewu bankowego).

Jesli wadium zostato wniesione w innej formie niz w pienia.dzu to nalezy ztozyc
dokument gwarancji/poreczenia w oryginale w formie elektronicznej za
posrednictwem miniPortalu z zastrzezeniem, ze dokument bedzie podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawce
gwarancji/poreczenia.

W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie poreczenia lub
gwarancji, dokumenty te powinny bye sporza.dzone zgodnie z obowia.zuja.cym
prawem i zawierac co najmniej:

9.6.1 nazwe daja.cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poreczenia/gwarancji
(Zamawiaja.cego), poreczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib;
Beneficjentem poreczenia /gwarancji (Zamawiajejcym) jest Miasto Lodz -
Urza.d Miasta Lodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz - jako podmiot
upowazniony do przeprowadzenia przedmiotowego postepowania.

9.6.2 okreslenie wierzytelnosci, ktora ma bye zabezpieczona poreczeniem/
gwarancja.,

9.6.3 kwote wadium,

9.6.4 termin waznosci poreczenia/gwarancji - nie krotszy niz termin zwia.zania
oferta.,

9.6.5 zobowia.zanie poreczyciela/gwaranta do zaplacenia kwoty wadium
bezwarunkowo na pierwsze pisemne za.danie Zamawiaja.cego w sytuacji,
jezeli Wykonawca:

9.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leza.cych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczeh lub
dokumentow potwierdzaja.cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyfki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawcy jako
najkorzystniejszej.

9.6.5.2 ktorego oferta zostala wybrana:

9.6.5.2.1 odmowif podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie;
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9.6.5.2.2 nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

9.6.5.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si§
niemozliwe z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy.

9.7 W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie poreczenia lub
gwarancji, Zamawiajqcy nie uzna dokumentow, ktore nie spefniaja. wymagah,
o ktorych mowa w pkt 9.6 SIWZ.

9.8 Zamawiaja^cy zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach okreslonych
w art. 46 ustawy Pzp.

9.9 Zamawiajqcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie wniosf wadium lub wadium
zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b
ustawy Pzp.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wvnosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczvna sie wraz
z uplvwem terminu skfadania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Wykonawca moze ztozyc jedna. oferte w niniejszym postepowaniu. Oferta,
oswiadczenia oraz dokumenty, dla ktorych Zamawiaja.cy okreslif wzory w formie
zala.cznikow do niniejszej SIWZ, winny bye sporzqdzone zgodnie z tymi wzorami
co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

11.2 Wykonawca sklada oferte za poSrednictwem Formularza do ztozenia. zmianv.
wvcofania ofertv lub wniosku dostepnego na ePUAP (Elektronicznei Skrzvnki
Podawczei - nazwa - Urzad Miasta todzi) i udostepnionego rowniez na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbednv do zaszyfrowania ofertv przez
Wvkonawce Jest dostepnv dla wvkonawcow nai miniPortalu lub na stronie
internetowei Zamawiaiacego. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiqzany
podac adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja
zwia.zana z postepowaniem.

11.3 Oferta powinna bye sporza.dzona w jezyku polskim z zachowaniem postaci
elektronicznej w szczegolnosci w formacie danych .doc, .docx lub .pdf
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
uprawniona./ uprawnione pod rygorem niewaznosci. Sposob zlozenia oferty
w tym zaszyfrowania oferty opisany zostaf w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofert? nalezy ztozyc w oryginale. Zamawiaja.cy dopuszcza
mozliwosc ztozenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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11.4 Do oferty nalezy dota.czyc JEDZ Wykonawcy, Wykonawcow wspolnie
ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, podmiotow na zasobach, ktorych
Wykonawca polega, (jezeli dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami
stanowiqcymi oferte skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

B11.5 Oferta i JEDZ musza. bye podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
podmiotow skladajqcych te dokumenty.

11.6 Wykonawca moze wykorzystac w dokumencie JEDZ zamowienia nadal aktualne
informacje zawarte w innym dokumencie JEDZ ztozonym w odrebnym
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

11.7 Pefnomocnictwo, - jezeli dotyczy - musi zostac zata.czone do oferty w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku pefnomocnictwa ztozonego w innym jezyku niz jezyk polski winno
bye ono ztozone wraz z przysiegtym ttumaczeniem na jezyk polski.

11.8 W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si§
o udzielenie zamowienia - peJnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie zamowienia, ewentualnie
umowe o wspoldzialaniu, z ktorej b§dzie wynikac przedmiotowe petnomocnictwo.
Pelnomocnik moze bye ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow
w postepowaniu albo reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo musi zostac opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

11.9 Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuie odpowiednio Wvkonawca.
podmiot. na ktoreqo zdolnosciach lub svtuacji polega Wykonawca. Wykonawcv
wspolnie ubiegajsjcv sie o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca. w zakresie dokumentow lub oswiadczeh. ktore kazdego z nich
dotycza.

11.10 Poswiadczenie za zgodnosc z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 7.13 SIWZ nast^puje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

11.11 Jezeli oryginat dokumentu lub oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oswiadczenia skladane w post^powaniu
o udzielenie zamowienia, nie zostaty sporza.dzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca moze sporza.dzic i przekazac elektroniczna. kopie
posiadanego dokumentu lub oswiadczenia.

11.12 W przypadku przekazywania przez wykonawce elektronicznej kopii dokumentu
lub oswiadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawce albo odpowiednio przez podmiot, na ktorego zdolnosciach lub
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sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
albo przez podwykonawce jest rownoznaczne z poswiadczeniem elektronicznej
kopii dokumentu lub oswiadczenia za zgodnosc z oryginatem.

11.13 W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego
w formacie poddaja.cym dane kompresji, opatrzenie pliku zawieraja.cego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest

I

rownoznaczne z poswiadczeniem przez wykonawc§ za zgodnosc z oryginatem
wszystkich elektronicznych kopii dokument6w zawartych w tym pliku, z wyjqtkiem
kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegaj^cego sie
wspolnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

11.14 Zamawiaja.cy moze za.dac przedstawienia oryginafu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentow lub oswiadczeii, o ktorych mowa w pkt 7.13
SIWZ, wyta.cznie wtedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi wa.tpliwosci,
co do jej prawdziwosci.

11.15 Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si§
informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz
w terminie skladania ofert, w sposob niebudza.cy wqtpliwosci zastrzegt, ze nie
moga. bye one udostepnione oraz wykazat, zafa.czaja.c stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacie stanowia taiemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

11.16 Wszelkie informacje stanowia.ce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore
Wykonawca zastrzeze, jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac ztozone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Zafa.cznik
stanowiqcy tajemnic§ przedsiebiorstwa" a nast^pnie wraz z plikami stanowia.cymi
jawna^ czesc skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

11.17 Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim. Oznacza to, ze oferta,
oswiadczenia oraz kazdy dokument ztozony wraz z oferta. sporza.dzony w jezyku
obcym winien bye ztozony wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

11.18 Na ofert? sktadaja. si? nast?puj^ce dokumenty:

11.18.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru Zata.cznika nr 2 do SIWZ.

11.18.2 JEDZ przygotowany wg wzoru - Zal^cznik nr 3 do SIWZ.

11.18.3 Pelnomocnictwo/pelnomocnictwa dla osoby/osob podpisuja.cych oferte,
jezeli oferta jest podpisana przez pelnomocnika.

11.18.4 W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych
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sie o udzielenie zamowienia - petnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie
zamowienia, ewentualnie umowe o wspotdziataniu, z ktorej bedzie wynikac
przedmiotowe pefnomocnictwo. Petnomocnik moze bye ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.

11.18.5 Oswiadczenia i/lub dokumenty na podstawie, ktorych Zamawiaja.cy dokona
oceny skutecznosci zastrzezenia informacji zawartych w ofercie,
stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepis6w
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jezeli Wykonawca zastrzega takie
informacje).

11.19 Wykonawca moze przed upfywem terminu do skfadania ofert zmienic lub
wycofac oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP (Elektronicznei Skrzvnki Podawczei
- nazwa - Urzad Miasta Lodzi) I udostepnionych rowniez na miniPortalu.
Sposob zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika
dostepnej na miniPortalu.

11.20 Wykonawca po uptywie terminu do sktedania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Wykonawca skteda oferty za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej - nazwa - Urza/J Miasta Lodzi) i udostepnionego rowniez na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawc^ jest dostepny dla wykonawcow na miniPortalu lub na stronie
internetowei Zamawiaiaceqo.
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowia.zany podac adres skrzynki ePUAP,
na ktorym bedzie prowadzona korespondencja zwiqzana z postepowaniem

Oferte nalezy ztozyc

do dnia 16.04.2020 r. o godz. 10:00

12.2 Zamawiajqcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie
okreslonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia
odwotania.

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nasta.pi w siedzibie Wydziatu Zamowien Publicznych
Departament Obslugi i Administracji Urzedu Miasta todzi przy ul. ks. Ignacego
Skorupki 21- III pietro pok. 15,

Urzqd Miasta todzi
Departament Obstugi
i Administracji
Wydzial ZamOwien
Publicznych

ul. Ks. Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88
90-532 t6dz
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wdniu 16.04.2020 r. o godz. 12:00

12.4 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej
na miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomoca. klucza prywatnego.

'12.5 Zamawiaja.cy niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej
Urzedu Miasta Lodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ w zakfadce
,,lnformacja
z otwarcia ofert", informacje dotycza.ce:
• kwoty, jaka. zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
• firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
• ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci

zawartych w ofertach, - jezeli odpowiednio informacje te dotycza.
przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

13. OPIS SPOSOBU OBUCZENIA CENY

13.1 Cena. ofertowa. wymieniona. w Formularzu ofertowym (Zata.cznik nr 2 do SIWZ)
jest wyrazona w ztotych polskich (PLN) catkowita cena brutto (z VAT) za
wykonanie przedmiotu zamowienia wskazana w pkt 5.2 Formularza ofertowego.

13.2 Podana w ofercie cena brutto musi uwzgledniac wszystkie wymagania
Zamawiaja.cego okreslone w niniejszej SIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nale±ytego oraz zgodnego z umowa.
i obowia.zuja.cymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia.

13.3 Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokladnie zapoznal si$ ze szczegotowym opisem
zakresu zamowienia, jaki ma zosta6 wykonany oraz wytycznymi do jego
wykonania. Catosc prac winna bye wykonana zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem.

13.4 W cenie oferty uwzglednia sie zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, a w szczegolnosci podatek VAT.

13.5 W cenie oferty uwzglednia sie podatek od towarow i ustug oraz podatek
akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepis6w sprzedaz towaru (uslugi)
podlega obciqzeniu podatkiem od towarow i ustug lub podatkiem akcyzowym.
Przez cene rozumie si§ takze stawke taryfowa..

Ustalenie prawidtowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej
z obowia.zuja.cymi przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug/podatku
akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

13.6 Zamawiaja.cy informuje, ze w przypadku towarow i usfug wymienionych
w zata.czniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug, zmienionej ustawa. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), zgodnie z zapisami w art.
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13.7

108 a Ustawy, podatnicy 53 obowisjzani zastosowac mechanizm podzielonej
ptetnosci. (tzw. MPP).

Wartosci wskazane w Formularzu ofertowym oraz w Formularzu cenowym,
musza. bye wyrazone w PLN, z doktednoscia. do dwoch miejsc po przecinku.
Kwoty nalezy zaokra^glic do pelnych groszy, przy czym kohcowki ponizej 0,5
grosza pomija sie, a koricowki 0,5 i wyzsze zaokrqgla si§ do 1 grosza (ostatnia.
pozostawiona. cyfr§ powieksza sie o jednostke).

Sposob zaptety i rozliczenia za realizacj§ niniejszego zamowienia zostaty
okreslone w istotnych postanowieniach umowy - Zata.cznik nr 6 do SIWZ.

14. OPIS KRYTERIOW. KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY. WRAZ Z PODANiEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

14.1 Zamawiajqcy wyznaczyf nastepuja.ce kryteria oceny ofert, przypisuj$c im
odpowiednie wagi punktowe:

13.8

L.p.

1.

2.

Kryterium

Cena brutto (C)

Termin dostawy nosnikow
z najnowszymi wersjami

programow (T)

L^cznie

Znaczenie
procentowe
kryterium

60%

40%

100%

Maksymalna ilosc
punktow jakie moze

otrzymac oferta
za dane kryterium

60 punktow

40 punktow

100 punktow

14.2 Kazda z ofert otrzyma liczbe punktow jaka wynika ze wzoru:

LP = C + T

gdzie:

LP

T

cafkowita liczba punktow przyznanych ofercie

liczba punktow przyznanych za kryterium (1) - ,,Cena"
liczba punktow przyznanych za kryterium (2) - ,,Termin dostawy
nosnikow z najnowszymi wersjami programow"

Zamawiajqcy przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla ww. kryteriow dokona zaokrqglenia wyniku do
dwoch miejsc po przecinku - jezeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub nastepne) jest mniejsza od 5 wynik
zostanie zaokrqglony w dol, a jezeli cyfra jest rowna lub wieksza od 5 wynik zostanie zaokrqglony w gore.

14.3 W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma ilosc punktow wynikaja.ca.
z dziaiania:

_ C min
Ci

X 60
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gdzie:

C/

Ilosc punktow jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"

Cena najnizsza z ofert

Cena oferty rozpatrywanej

14.4 W przypadku kryterium ,,Termin dostawy nosnikow z najnowszymi wersjami
programow" oferta otrzyma ilosc punktow wynikaja.ca. z tabeli ponizej:

,,Termin dostawy nosnikow z najnowszymi wersjami
programow" (T)

Zamawiaja.cy bedzie ocenial termin dostawy nosnikow z najnowszymi
wersjami programow, od daty otrzymania przez Wykonawce
zapotrzebowania Zamawiajqcego na wskazana. przez Zamawiaja.cego
wersje programu:

Wykonawca otrzyma 40 pkt - w przypadku dostawy nosnikow
z najnowszymi wersjami programow w terminie do 5 dni;

Wykonawca otrzyma 0 pkt - w przypadku dostawy nosnikow
z najnowszymi wersjami programow w terminie do 10 dni

Max. liczba
punktow

40

Uwaga:
W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego z kwadratdw tub zaznaczy wiecej
niz jeden kwadrat w kryterium ,,Termin dostawy nosnikow z najnowszymi wersjami
programow" na karcie ocen zawartej w pkt 6.1 Formularza oferty (zafqcznik nr 2 do
SIWZ) - Zamawiaja.cy przyjmie, ze Wykonawca dostarczy nosniki z najnowszymi
wersjami programow do 10 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zapotrzebowania
Zamawiaja.cego na wskazana, przez Zamawiajqcego wersje programu, a w kryterium
,,Termin dostawy nosnikow z najnowszymi wersjami programow" otrzyma 0 pkt.

14.4

14.5

Zamawiaja.cy udzieli niniejszego zamowienia temu Wykonawcy, ktorego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza., tj. uzyska najwieksz^ ta.czna. ilosc punktow
ze wszystkich kryteriow.

Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawiaja. taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow
oceny ofert, zamawiaja.cy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza. cena. lub
najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajqcy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez zamawiaja.cego ofert dodatkowych.

14.9 Wykonawcy, sktadaja.c oferty dodatkowe, nie moga. zaoferowac cen lub kosztow
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

15. INFORMACJE O FORMALNO^CIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEtNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
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15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie
i miejscu.

15.2 Osoby reprezentuja.ce Wykonawcy przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
ze soba. dokumenty potwierdzaja.ce ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynikac z dokumentow zaia.czonych do oferty.

Wykonawcy wspolnie ubiegaja.cy sie o udzielenie zamowienia ponosza. solidarna.
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

15.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyc Zamawiaja.cemu:

15.4.1 umow§ reguluja.ca. wspolprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcow
wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie zamowienia,

15.4.2 umowe spoJki cywilnej, (jesli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie
dotqczyt tego dokumentu do oferty),

15.5 Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymagana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiaja.cy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia
warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyl oferte najwyzej
oceniana. sposrod pozostatych ofert.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajqcy nie za.da od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1 Odwotanie przystuguje wyta.cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiaja.cego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiaja.cy jest zobowia.zany na podstawie
ustawy Pzp.

17.2 Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiaja.cego stanowia.cej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestene
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie
15 dni - jezeli zostaty przesteme w inny sposob.

17.3 Odwolanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowieii
SIWZ, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 17.2 i 17.3 SIWZ wnosi
sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzia.6 wiadomosc o okolicznosciach stanowiqcych
podstaw^ jego wniesienia.

17.5 Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci
Zamawiaja.cego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy Pzp,
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zawierac zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac zqdanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaja.ce wniesienie odwotania.

17.6 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1

Odwotuja.cy przesyta kopie odwotania Zamawiaja.cemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia.
przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiaja.cy mogt zapoznac
sie z trescia. odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

.7.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sqdu okregowego wtasciwego dla siedziby
Zamawiaja.cego, ktora. wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni
od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytaja.c jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest rownoznaczne z jej
wniesieniem.

18 KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13114 RODO

18.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporza.dzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporza.dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwia.zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiaja.cy
informuje, ze:

18.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi
z siedziba. w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Lodz,
tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

18.1.2 Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka
Koztowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.

18.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

18.1.4 Ogolna. podstawe do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c
ogolnego rozporza.dzenia.

18.1.5 Szczegotowe cele przetwarzania danych zostaty wskazane w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (j-t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843).
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18.1.6 Dane osobowe moga. bye udostepniane innym podmiotom, uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie obowia.zuJ3cych przepisow prawa, a ponadto
odbiorcom danych w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych,
tj. podmiotom swiadcz^cym ustugi pocztowe, kurierskie, uslugi
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biora.cym udziat
w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego. Dane osobowe
moga. bye r6wniez przekazywane do panstw trzecich, na podstawie
szczegolnych regulacji prawnych, w tym umow miedzynarodowych.

18.1.7 Dane osobowe beda. przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.).

18.1.8 W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisow
prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego
rozporza.dzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporza.dzenia.

18.1.9 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

18.1.10 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepis6w prawa, jest Pani/Pan
zobowia.zana(y) do ich podania. Konsekwencja. niepodania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy o udzielenie
zamowienia publicznego.

18.1.11 Dane nie beda. przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez
w formie profilowania.

18.2 Wykonawca, wypetniajqc obowia.zki informacyjne wynikaja.cy z art. 13 lub
art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w tym postepowaniu sktada stosowne
oswiadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Zata.cznik nr 2 do SIWZ).

19 INFORMACJE KONCOWE

19.1 Zamawiaiacv nie przewiduie:

19.1.1 zawarcia umowy ramowej,

19.1.2 sktedania ofert wariantowych i czesciowych,

19.1.3 zam6wien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp,

19.1.4 rozliczania w walutach obcych,

19.1.5 aukcji elektronicznej,
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19.1.6 dynamicznego systemu zakupow,

19.1.7 zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu,

19.1.8 wprowadzenia zastrzezenia obowiqzku osobistego wykonania przez
Wykonawc§ kluczowych czesci zamowienia,

19.1.9 prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiaja.cy nie prowadzit dialogu technicznego.

3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostate kwestie zwia.zane
z umowq zostaty okreslone w istotnych postanowieniach umowy, stanowia.cym
Zata.cznik nr 6 do SIWZ.

20 WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Oznaczenie
zata.cznika

Zata.cznik nr 1

Zat^cznik nr 2

Zata.cznik nr 3

Zat^cznik nr 4

Zatqcznik nr 5

Zat^cznik nr 6

Zata.cznik nr 7

Zatqcznik nr 8

Nazwa zata.cznika

Opis przedmiotu zamowienia

Formularz oferty

Formularz JEDZ

Instrukcja wypetniania JEDZ

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej

Istotne postanowienia umowy

Klucz Publiczny

Identyfikator postepowania

Wskazane powyzej zata^czniki Wykonawca wypelnia stosownie do tresci pkt
11 niniejszej SIWZ. Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany wielkosci pol zat^cznikow
oraz odmiany wyrazow wynikaja.ce ze zlozenia oferty wspolnej. Wprowadzone
zmiany nie moga. zmieniac tresci zat^cznikow.
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