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DEP-GK-III.271.8.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie przyłącza 
kanalizacyjnego wraz z instalacją zewnętrzną do nieruchomości gminnej położonej 
w Łodzi przy ul. Limanowskiego 12.

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacją 
zewnętrzną do nieruchomości gminnej położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 12 , 
(działka nr 184/21, obręb B-47).
Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

III. Termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy

 przekazanie placu budowy w ciągu 4 dni od daty zawarcia umowy,

 zakończenie robót – do 17.08.2020r.,

 wykonanie przedmiotu umowy – do 31.08.2020r. 
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania przez strony bezusterkowego 
protokołu końcowego przeglądu technicznego.
Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuję się datę podpisania przez strony 
bezusterkowego protokołu przekazania - przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.
Gwarancja: 60 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony bezusterkowego 
protokołu przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% 
wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wartości zabezpieczenia 
zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest podpisany przez 
strony bezusterkowy protokół przekazania-przejęcia do eksploatacji. 30% wartości 
zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie 
okresu udzielonej rękojmi.

IV. Termin i sposób zapłaty
Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony bezusterkowego 
protokołu przekazania-przejęcia do eksploatacji. Wykonawca w dniu przekazania-przejęcia 
do eksploatacji przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury.

V. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez 
Wykonawców cenę. 
Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oceną Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.
Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie usługi, których wykonanie jest niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich 
wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie „iż zostały one ujęte w cenie oferty”.
Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. Opis sposobu złożenia oferty, miejsce oraz termin składania ofert
1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
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Oferta powinna:

 być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionym 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią uprawnień budowlanych 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

 być złożona z oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego, opłaceniu składek,

 być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym 
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(ważna 6 miesięcy),

 być opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datą sporządzenia,

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub 
pełnomocnika(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz 
z załącznikami (spakowanymi za pomocą programu WinRAR) do dnia 30.03.2020r. 
do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu):

 drogą elektroniczną na adres komunalny@uml.lodz.pl 

 poprzez platformę ePUAP: Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ 
na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP

 umieszczenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem Urząd Miasta Łodzi, Departament 
Pracy, Edukacji i Kultury, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 
90 - 447 Łódź w jednym z trzech pojemników ustawionych przy wejściu do Urzędu 
w następujących lokalizacjach:
1) ul. Piotrkowska 110;
2) ul. Zachodnia 47,
3) al. Piłsudskiego 100.

z dopiskiem
„Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacją zewnętrzną 

do nieruchomości Limanowskiego 12” 
NIE OTWIERAĆ PRZED 31.03.2020r. GODZINA 14:00.
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Uwaga !!
W przypadku przywrócenia w UMŁ bezpośredniej obsługi mieszkańców ofertę 
należy złożyć w Kancelarii Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ 
przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi (II piętro) z zachowaniem wszystkich powyższych 
zasad.

VII. Dodatkowe informacje
 Do Obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Projektu Organizacji Ruchu na czas 

wykonania robót wraz z projektem odtworzenia nawierzchni oraz uzyskanie zgody 
zarządcy drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa drogowego i uiszczenie 
opłat za jego zajęcie.

 Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik robót, który posiada 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
prowadzonych prac oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, a także działa w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy.

 Wykonawca składające ofertę oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest 
Violetta Piech, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi,  
v.piech@uml.lodz.pl.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest 
równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 

i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy 
do zawarcia umowy.

VIII. Materiały pomocnicze
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiar Robót

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

   dr inż. Ewa Jasińska
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