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Nr sprawy:  12/2020 

                                Łódź, dnia 14.05.2020 roku 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

( t.j.  Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ) zwanej w dalszej części tego dokumentu ,,Ustawą” wraz 

z przepisami wykonawczymi do Ustawy. dot. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Nazwa zamówienia: 

Roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet 

przy ulicy Gałczyńskiego 7 - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łodzi. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń 

warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie 

oraz wymagania określone przez Zamawiającego. 

2. Wykonawcy są zobowiązani dokładanie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, 

formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Każdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Oferta winna być sporządzona 

w języku polskim  i formie pisemnej – pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być 

pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy 

wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania  

o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 
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uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu                       

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają  udostępnieniu od chwili ich otwarcia,                       

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów              

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zamawiający zaleca obycie wizji lokalnej przed złożeniem przez Wykonawcę oferty. Osobą 

do kontaktu w celu ustalenia terminu wizji lokalnej jest pani Monika Kielanowicz,  

tel. 42 647 03 33, email: schronisko.bk@mops.lodz.pl  

Wykonawcy mogą skorzystać z wizji lokalnej od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu do dnia 29.05.2020 r.  

 

 

II. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

Nazwa Zamawiającego: Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

Adres Zamawiającego :                            ul. Kilińskiego 102/102a 

Kod miejscowości:                                          90 – 012 Łódź 

Telefon:                                                             42 685 43 62 

Faks:                                                                  42 632 41 30 

Adres strony internetowej:                         www.mops.uml.lodz.pl  

Adres poczty elektronicznej:                   zamowienia@mops.lodz.pl 

         Adres do korespondencji:  

90 – 012 Łódź 

                                                 ul. Kilińskiego 102/102a  

 

mailto:schronisko.bk@mops.lodz.pl
http://www.mops.uml.lodz.pl/
mailto:zamowienia@mops.lodz.pl
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Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.mops.uml.lodz.pl  

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00,  

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                    

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

( tj.  Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV): 

45 000000 - 7 roboty budowlane 

45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45 410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

 

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń budynku 

Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ulicy Gałczyńskiego 7 - dla potrzeb Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zakres robót obejmuje min. roboty 

ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, dekarskie, malarskie i stolarskie.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  Załączniku nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opisie przedmiotu zamówienia oraz 

w dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający informuje, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu planowanych robót  

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej  

w dalszej części STWiORB ), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu 

zamówienia.  

Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników 

rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 

Opis oceny równoważności (jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - art. 29 ust. 

3 ustawy, lub przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, europejskich ocen 

http://www.mops.uml.lodz.pl/
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technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - art. 

30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu 

zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 

itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, 

zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych  

o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego 

standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe  

i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, 

patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 

produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można 

przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek  

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 

użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 

systemom, technologiom. 

5. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca,            

na koszt własny, zobowiązany będzie do: 

a) zabezpieczenia i chronienia  mienia na własny koszt, 

b) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

c) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 

zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia  

14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz zapisami STWiORB. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej 

wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi 

Normami na materiały i urządzenia przed ich użyciem. 

7. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Zamawiającym wymagają formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

8. Sprawdzanie robot przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy 

z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim 

w trakcie realizacji umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w robotach, materiałach 

i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 

w trakcie realizacji robót budowanych oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.  

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy 

je na teren budowy. 
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12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  zaplecza  budowy,  zapewnienia 

miejsca gromadzenia  odpadów  i  ich  usunięcia  oraz  wykonania  niezbędnego 

zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie placówki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym dziamaniem lub zaniechaniem na 

zasadach ogólnych. 

13. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania 

prac budowlanych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się otrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie 

powodujący kolizji. 

15. Po zakończeniu robot Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót  

i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, 

aprobaty, opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi 

wszystkich zainstalowanych urządzenie i inne). 

17. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się  do usunięcia odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia (min. powstały materiał rozbiórkowy) poza 

teren robot, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 797). 

18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy OC od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 200 000 zł. Kopię polisy 

Wykonawca załączy do umowy.  

19. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

1) Wykonawca/Podwykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  

wynagrodzeniu za pracę), osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia, tj. robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, 

dekarskich, malarskich, stolarskich przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  

z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub 

dostawców materiałów budowlanych. 

2) W celu weryfikacji realizacji zamówienia Wykonawca/podwykonawca będzie 

zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie dłuższym nic 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób 
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wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy 

zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem 

należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać  

w szczególności dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wykazanie 

liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpisy osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów 

potwierdzających odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

pracowników realizujących zamówienie.  

3) Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. usunięcia z umów o pracę 

danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników. 

Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zweryfikowania. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni roboczych od daty 

podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia robót budowlanych – 88 dni roboczych, licząc od daty protokolarnego 

przekazania terenu budowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz 

spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ustawy i określone w pkt. 2 poniżej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 

w tym zakresie. 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 

w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze 

ogólnobudowlanym, każda o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każda z robót. 

3. 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. 

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 

wg formuły ,,spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów lub oświadczeń 

załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno 

jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.   

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 łączącego go z nim stosunków prawnych. 

8. 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. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4. 
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10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

11. 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 nie udostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:   

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

której mowa w pkt 2.    

13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania                     

o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano                                   

za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2016 roku poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 roku poz. 1463 ze zm.); 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia              

6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny; 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku                       

o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku poz. 769), 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w ppkt. 2, 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności, 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub rażącego niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez  Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę                     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest  w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, 

10) Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się  o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia  28 października 

2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1541 ze zm.),  

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się  o zamówienia publiczne, 

12) Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy             

z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

14. Zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1, 2 i 4 z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 

912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1‐4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 

 

16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) i składają pełnomocnictwo podmiotów 

występujących wspólnie, do pełnienia funkcji pełnomocnika ( lidera – partnera wiodącego ). 

Z treści pełnomocnictwa będzie wynikał zakres umocowania i równocześnie będzie ono 

potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów za realizację przedmiotu 

zamówienia, 

2) wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – 

podpisuje pełnomocnik (lider), natomiast w miejsce pieczęci Wykonawcy należy wpisać 

nazwę np. konsorcjum. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu i oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może 

być podpisane osobiście przez Wykonawcę lub w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika                   

( lidera ), jeżeli został on upoważniony do dokonania tej czynności. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać Wykonawcy łącznie, 

natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest 

wykazać brak podstaw do wykluczenia go  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 

24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy. 

3) wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem, 

4) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 

zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do 

oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Prawo zamówień publicznych do 

oferty Wykonawcy składają oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.  

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 5). 

Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie 

i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  

o których mowa w rozdz. VII pkt. 1 oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 2 

niniejszej  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się  o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII 
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pkt. 1 oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 2 niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, 

o których mowa w rozdz. VII pkt. 1 oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. VII 

pkt 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących tych 

podmiotów.  

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i pkt.14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2 i 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 

11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                    

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub 

dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
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o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie, zgodnie z art. 26 ust. 3, do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę, albo miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

14. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa  w rozdz. VII pkt. 13 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepis rozdz. VII pkt. 14 niniejszej  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stosuje się. 

16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 695). 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem           

pkt. 3. 
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3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń             

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia 

wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, e- mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu adres e – maila 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do  

potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób 

określony w pkt. 4 oświadczył, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

7. W sprawach procedury przetargowej należy kontaktować z Panią Bożeną Bartosińską lub 

Dorotą Sołtys tel. 42 685 43 87, natomiast w sprawie opisu przedmiotu zamówienia z Panem   

Grzegorzem Przygodzkim, tel. 42 685 43 48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

 

IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem                     

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odpowie 

niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na 

piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi Wykonawcom, którym 

przekazała SIWZ oraz umieści taką informację  na stronie internetowej: bip.mops.lodz.pl, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego 

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

ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie 

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

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
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4. Wszelkie uzupełnienia, ustalenia, zmiany terminów, jak również pytania od Wykonawców 

wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

5. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami poprzez stronę internetową,               

na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie 

prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  

i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej: mops.uml.lodz.pl. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

 Wymagania dotyczące wadium. 

1. Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium. 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 13 000,00 zł. (słownie: 

trzynaście tysięcy złotych). 

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

 

Getin Noble Bank SA 30 1560 0013 2025 0000 0172 0007 

z adnotacją: 

Roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń budynku Schroniska dla Bezdomnych 

Kobiet przy ulicy Gałczyńskiego 7 - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łodzi. 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 lipca 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020,poz. 299). 

4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna, należy w oryginale dołączyć do oferty. 

Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie 

odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Z treści gwarancji 

(poręczenia) musi jednocześnie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja 

musi być podpisana przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela gwaranta. 

Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację (np.: 



 

16 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                                  telefon:  (42) 685 43 62  lub  (42) 685 43   63 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a                                                                               fax.  (42) 632 41 30 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podpisem imienia i nazwiska). Z treści 

gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 

rachunku Zamawiającego. 

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód 

potwierdzający wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona 

akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 10 i pkt. 11. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

9. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który przed upływem terminu 

składania ofert wycofał ofertę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

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

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni. 
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XII. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone  

do oferty, jeżeli nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,  

to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez 

Wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.  

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert w postępowaniu zastrzegał, że nie mogą być one udostępnione 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019 roku poz. 1649). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycję alternatywną 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

11. Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty ( Załącznik nr 2), 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, wg. załączonego wzoru  

(Załącznik nr 3), 
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3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, z powodu niespełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Załącznik nr 4),  

4) wykaz robót (Załącznik nr 5), 

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

6) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawców należy załączyć wypełniony – (Załącznik nr 7) wykaz zakresu robót  

budowlanych zleconych Podwykonawcom, 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium, 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

8) dodatkowo Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania  z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź i wrzucić do pojemnika 

ustawionego przy wejściu głównym z napisem „Kancelaria” 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: codziennie od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-16.00. 
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2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą                

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź oraz opisane: 

Nazwa ( firma ) Wykonawcy 

        Adres Wykonawcy   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łodzi 

90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a 

Numer sprawy: 12/2020 

 

Roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet 

przy ulicy Gałczyńskiego 7 - dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łodzi. 

 

 Nie otwierać przed dniem 03.06.2020 roku do godz. 10:30. 

3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 

wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie  zwrócona Wykonawcy. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE ” Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

XIV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, mając 

na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert, 

Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję 

online. W celu uczestnictwa w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć w poniższy link: 

https://www.youtube.com/channel/UCC1B_Ov2OjbDiBMKxWQ4Hzw?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCC1B_Ov2OjbDiBMKxWQ4Hzw?view_as=subscriber
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W przypadku problemów technicznych Zamawiającego, zostanie sporządzony stenogram, 

który będzie stanowić załącznik do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 102/102a,           

w Łodzi, w pokoju  nr 206 II p. w dniu 03.06.2020 roku  o godz. 10:30. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                        

na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm), adresy Wykonawców oraz inne 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków  

płatności zawartych w ofertach. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne 

dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględnić inne opłaty                  

i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów nie będzie stanowić podstawy                            

do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  

a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, opisie planowanych robót, STWiORB. 

4. W cenie należy uwzględnić między innymi koszty robót przygotowawczych                                  

i porządkowych, wysypiska i tymczasowego składania, prowadzenia gospodarki odpadami. 

5. Wykonawca określa cenę na podstawie przekazanych przez Zamawiającego: opisu 

planowanych robót, STWiORB oraz innych wymagań i dokumentów zawartych                              

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.   

6. Cena oferty musi być podana w PLN  cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
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przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30%  od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert  Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa                         

na Wykonawcy.  

11. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                            

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru  

i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena dolicza się podatek od 

towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

13. Zaleca się, przed ustaleniem ceny ofertowej, odwiedzenie (po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z Kierownikiem placówki) i sprawdzenie miejsca przyszłej realizacji zamówienia  

w celu oceny uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na 

cenę oferty. 

14. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty obowiązywać będzie przez okres ważności umowy  

i pozostanie niezmieniona. 

 

XVI. Waluta zamówienia 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich (PLN). 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego                       

z niniejszego postępowania, 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagą: 

 

a) kryterium – Cena oferty ,,C” – waga 60% (60% = 60 pkt.) 
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Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt.) otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę               

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę 

punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

C = Cn / Co x 60 pkt. 

gdzie: 

Cn    - cena brutto oferty najtańszej 

Co   - cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 

b) kryterium  - Okres gwarancji ,,G” – waga 40% (40% = 40 pkt.) 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (40 pkt.) otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najdłuższy termin gwarancji podany przez Wykonawcę, jednakże nie krótszy niż 

24 miesiące a nie dłuższy niż 60 miesięcy w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejsza liczbę punktów obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

G = Gn /Go x 40 pkt. 

gdzie: 

Gn    - okres gwarancji w ofercie badanej 

Go    - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

UWAGA: 

* W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do 

oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji; 

* Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości, o którym mowa 

wynosi 24 miesiące od dnia  protokólarnego odbioru końcowego robót.  

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to jego 

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

c) ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczy 

punktów przyznanych w każdym z kryteriów. 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Lp = C + G  
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gdzie: 

 

Lp     - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

C – liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium „Cena oferty” 

G – liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium „Okres gwarancji” 

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XVIII. Wyjaśnienia oferty. 

W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

XIX. Poprawa w treści ofert. 

1.  Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty. 

2. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,       

o dokonaniu poprawek w ofercie. 

 

XX. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a)  jest niezgodna z Ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

z zastrzeżeniem rozdz. XIX ust. 1 pkt. c., 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
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g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w rozdz. XIX ust. 1 pkt. c Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XXI. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy 

bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria określone w rozdz. XVII Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów. 

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

XXII. Zawiadomienia o dokonanym wyborze. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

2)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)   dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6)   nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)   unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa 

w pkt. 1 ppkt. 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1 i ppkt 5-7, na stronie 

internetowej.  

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 



 

25 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                                  telefon:  (42) 685 43 62  lub  (42) 685 43   63 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a                                                                               fax.  (42) 632 41 30 

 XXIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty. 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. Zawarcie umowy nastąpi wg  wzoru 

Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 

XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ustawy, Wykonawca 

wnosi według jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach : 

1) pieniądzu; 

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancji bankowych 

4) gwarancji ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia : 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej; 
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2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

                                         30 1560 0013 2025 0000 0172 0007 

5. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. 

 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1. określenie warunków udziału w postępowaniu, 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3. odrzucenie oferty odwołującego, 

4. opis przedmiotu zamówienia, 

5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed  upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł  zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej. 

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 

10 dni -  jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.   
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W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony,  do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła  się Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej strony. 

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Każdemu Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                     

w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8  do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

3. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom i nie mogą być zmienione lub 

uzupełnione. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do 

treści złożonej oferty w zakresie przewidzianym w załączniku nr 8 do SIWZ – wzorze 

umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni licząc od następnego 

dnia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami. 

6. Wykonawca wystawi fakturę, która musi zawierać następujące dane: 
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Nabywca: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90 – 926  Łódź 

NIP 7250028902 

 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a    90-012 Łódź 

7. Wykonawca może skorzystać z faktury ustrukturyzowanej: 

 1) Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu, 

 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl, 

 3) szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu 

oraz akty wykonawcze, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

     - w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

     - jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

     - w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

4.1) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane 

nabywcy: 

    - w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

    - jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

    - w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru usługi. 

  5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego maila: sekretariat@mops.lodz.pl 

 

XXVIII. Podwykonawcy 

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 

podwykonawcy (Załącznik nr 7). W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy. 
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2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5. W przypadku powierzenia wykonania części usługi Podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 

Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie jak również za dokonanie 

rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich 

wykonanych, tak jak za działania własne. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować 

z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca może: 

1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie, 

2) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa. 

8. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powołał się. 
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XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA 

RODO. 
1. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 

roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Obowiązek informacyjny 

Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 10 do SIWZ. 

 

XXX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg  poniższych zasad: 

a) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,  

c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, 

d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treść złożonych ofert, za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 

e) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy – urzędowania.  

3. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych 

przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być udostępnione. 

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy, Zamawiający zleci 

zakładowi ksero, który wystawi fakturę Wykonawcy za wykonaną usługę. Koszty 

kserowania ponosi Wykonawca. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 1128 ) oraz 

Kodeksu cywilnego. 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 STWiORB i  dokumentacja projektowa  

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych 

6. Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

7. Załącznik nr 7 – Zakres robót budowlanych zleconych podwykonawcom 

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

9.  Załącznik nr 9 – Przedmiar 

10. Załącznik nr 10 – RODO 

 

 

                   ZATWIERDZAM: 

         /…/ 

         Dyrektor  

       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

        Andrzej Kaczorowski 
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