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DOA-ZP-II.271.30.2020 
Łódź, dn. 01.06.2020 r. 
 
 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

W związku z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy (na podstawie 
przepisów dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro)  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
na usług ę polegaj ącą na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjn ej oraz 
działań szkoleniowo - instrukta żowych, wspomagaj ących wprowadzenie nowych 
funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osó b z niepełnosprawno ścią 
intelektualn ą przy ul. Gda ńskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gd ańskiej 8 
oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46 Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd 
Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ i udziela wyjaśnień: 

 
Pytanie 2 
1. Jakie załączniki powinna zawierać oferta ?  

Zgodnie z zapisami punktu 11.17 SIWZ wskazany jest wykaz dokumentów/ Wątpliwość 
budzi fakt, że punkcie 7.3 wymienia się inne załączniki, których brak jest na liście wskazanej 
w punkcie 11.17. Czy związku z powyższym wskazane poniżej dokumenty należy dołączyć 
jako załączniki dodatkowe ?  

• 7.3.2 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

• 7.3.3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie  
o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 
lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  
w sprawie spłat tych należności;  

• 7.3.4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie 
wykonawcy braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;  

• 7.3.5 w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - odpisu z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

Odpowied ź 2 

Zamawiający informuje, iż zarówno dokumenty wskazane w pkt. 11.17 SIWZ jak również 
dokumenty z pkt. 7.3 SIWZ winny zostać załączone do oferty. Zamawiający dokona 
stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie.  
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Pytanie 3 

Czy oświadczenia zawarte w punktach 7.3.3 oraz 7.3.4 mają mieć jakąś szczególną formę ? 
Nie ma w/w oświadczeń we wzorach stanowiących załącznik do SIWZ. 

Odpowied ź 3 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje szczególnej formy złożonych dokumentów 
wskazanych w pkt 7.3.3 oraz 7.3.4 SIWZ. Winny one zawierać w swojej treści stosowne 
oświadczenie. 

 

Pytanie 4 

Dot. punktu 11.7 “W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,  
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.”  

Czy dobrze rozumiemy, że wystarczy umowa o współdziałaniu, która wskazuje zakres 
pełnomocnictwa i której kopia potwierdzona za zgodność ma być do Państwa dostarczona. 
Czy taki dokument również ma być potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowied ź 4 

Zamawiający informuje, iż w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. 11.7 dopuszczalna jest umowa  
o współdziałaniu, z której będzie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszystkie dokumenty 
załączone do oferty winny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z pkt. 11.10 SIWZ jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 
Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 
oświadczenia. 

 

Pytanie 5 

Czy przy składaniu oferty wspólnej załączniki podpisem elektronicznym podpisuje każdy 
wykonawca czy może to zrobić wykonawca reprezentujący pozostałych wykonawców jeżeli 
wynika to z umowy o współdziałaniu? (pkt 8.2.4. Do oferty należy dołączyć dokumenty,  
o których mowa w pkt 7.1 – 7.6 SIWZ (jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

Odpowied ź 5 

Zamawiający informuje, iż przy składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia załączniki winny być podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę/osoby umocowaną/umocowane do reprezentacji.   
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Pytanie 6 

Zadanie 5 opisane w OPZ ma polegać m in na warsztatach z zakresu “bieżących łódzkich 
programów aktywizacji zawodowej” - proszę o informację dot. harmonogramu realizacji 
programów aktywizacyjnych, które będą dostępne w okresie realizacji zadania, czyli 
prawdopodobnie październik / listopad 2020 - październik / listopad 2021. Czy Miasto będzie 
w tym czasie realizowała programy aktywizacji zawodowej?  

Odpowied ź 6 

Zamawiający wskazuje Projekty dofinansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 
skierowane na obszar rewitalizacji Miasta Łodzi (w trakcie realizacji po czerwcu 2020). 

Miasto Łódź pełni w nich rolę Partnera. 

Wskazane terminy realizacji projektów mogą ulec zmianie (przesunięciom) ze względu na 
sytuację epidemiczną. 

IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagro żonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym - miasto Łód ź : 

 
1. Fundacja Uwolnienie - Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi - 1.09.2019  - 

31.08. 2021. 
2. Fundacja Inkubator - Nowa Łódź - Nowe Szanse - 1.09.2019 - 31.12.2020. 
3. Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" - Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-

zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru 
rewitalizowanego. (w trakcie negocjacji). 

4. Fundacja Kamelot - Sukces z miasta Łodzi pochodzi. (w trakcie negocjacji). 
5. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - RE-START! Program aktywizacji 

społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi – II. (w trakcie negocjacji). 
6. Polskie towarzystwo ekonomiczne oddział w ŁODZI - RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja 

społeczna i aktywizacja zawodowa. (w trakcie negocjacji). 
7. Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus - Czysta Karta - życie od nowa. (w trakcie 

negocjacji). 
8. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - Centrum Aktywności Osób Głuchych  

i Słabosłyszących (CAOGiS). (w trakcie negocjacji). 

VIII.2.2 Wsparcie aktywno ści zawodowej osób po 29. roku życia - miasto Łód ź: 
 
9. Fundacja Inicjatyw Regionalnych - Aktywni Łodzianie - 1.06.2019 - 31.03.2021. 
10. Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o - Szansa 

dla Ciebie - II edycja - 01.10.2019 - 31.07.2021. 
11. Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 
Łodzi - 01.10.2019 - 28.02.2022. 

12. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi - Aktywni na rynku pracy - 
01.11.2017 - 30.09.2020. 

VIII.3.4 Wsparcie przedsi ębiorczo ści w formach bezzwrotnych - miasto Łód ź: 
 
13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi - Mój biznes - wsparcie 

przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi - 01.01.2019 - 31.12.2020. 
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14. Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych - Przedsiębiorcza 
Łódź na obszarze rewitalizacji - 01.01.2019 - 31.12.2020. 

15. Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa - Łódzka Rewita II - 01.09.2019 - 31.05.2021. 
16. Fundacja Innowacja i Wiedza - Zysk z Przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości 

na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi - 01.01.2020-31.08.2021. 
17. Łódź Art Center - BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi - 1.08.2020 - 31.01.2022 
18. Fundacja AKME - Łódzka droga do przedsiębiorczości - 01.01.2020 - 31.08.2021 
19. Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych - Przedsiębiorcza 

Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja - 01.01.2020 - 30.04.2022 
20. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 

Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 
miasta Łodzi - 01.03.2020 - 28.02.2022. 

21. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi - Mój biznes II - wsparcie 
przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi - 01.06.2020 - 31.03.2022. 

22. HRP Group - Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Miasta Łodzi - 01.04.2020 - 31.05.2023 

23. Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa - Łódzka Rewita III - 1.09.2020 - 31.08.2022. 

Pytanie 7 

Zadanie 7 - kiedy wyłoniony będzie realizator zadania publicznego oraz kiedy nastąpi 
zasiedlenie mieszkań chronionych, którzy są odbiorcami zadania ?  

Odpowied ź 7 

Zamawiający informuje, iż podmiot (organizacja pozarządowa) odpowiedzialny za 
prowadzenie mieszkania chronionego przy ul. Gdańskiej 8 zostanie wyłoniony  
w otwartym konkursie ofert, który zostanie ogłoszony w lipcu 2020 roku. Zasiedlenie 
mieszkania chronionego nastąpi najwcześniej w miesiącach sierpień/wrzesień 2020 r.  

 

Pytanie 8  

Jeżeli oferent korzysta z zasobów podwykonawcy, to czy wraz z ofertą konieczne jest 
złożenie oświadczenia podwykonawcy o oddaniu do dyspozycji oferenta swoich zasobów, 
opatrzone podpisem kwalifikowanym podwykonawcy czy wystarczy skan takiego 
oświadczenia potwierdzony za zgodność z oryginałem przez oferenta? 

Odpowied ź 8 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca korzystający z zasobów podwykonawcy winien 
załączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby 
Wykonawcy składającego ofertę opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podwykonawcy (podmiotu udostępniającego zasoby).  

 

Pytanie 9 

Jeżeli konieczne jest wymienione w poprzednim pytaniu oświadczenie podwykonawcy  
z podpisem podwykonawcy to czy może być ono potwierdzone profilem zaufanym, czy 
konieczny jest podpis kwalifikowany osoby upoważnionej do reprezentowania 
podwykonawcy? 
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Odpowied ź 9 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca korzystający z zasobów podwykonawcy winien 
załączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby 
Wykonawcy składającego ofertę opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podwykonawcy (podmiotu udostępniającego zasoby). 

 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
 
 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

Dyrektor 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 


