
Dz.U./S S251
24/12/2020
627356-2020-PL

1 / 10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627356-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2020/S 251-627356

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: prowadzący postępowanie Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i 
Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Adam Kucharski, Waldemar Seliga
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Skorupki 21
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Seliga, Adam Kucharski
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy 
ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu (...)
Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.52.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul.Kilińskiego 36 
w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”.Inwestycja jest elementem Projektu 1-Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, dofinansowana 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,działanie 
nr VI.3poddziałanie nrVI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego–MIASTO 
ŁÓDŹ.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych 
związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działek ew. nr 
454/3 i 454/5, obręb S-1 przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi.Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej inwestycji na podstawie PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich 
wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień(...)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45313100 Instalowanie wind
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, granice działek ew. nr 454/3 i 454/5, obręb S-1
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 
36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest elementem Projektu 1- Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, 
dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, 
działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego–
MIASTO ŁÓDŹ.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót 
budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w 
granicach działek ew.nr454/3 i 454/5,obręb S-1przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi.Zakres obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji na podstawie PFU, niezbędnej do prawidłowego i 
bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
uzgodnień,dopuszczeń,warunków,decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie 
z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu 
zamówienia Zał.nr1doSIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym.Zamawiający nie przewiduje składania 
ofert częściowych.Na podst.art.29ust.3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art.22§1 ustawy z dnia 26.06.1974r.–Kodeks pracy (tj. Dz.U.z2020r.poz.1320),tj. osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne.Zakres 
prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 
oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie 
przedmiotu zamówienia (Zał.nr1doSIWZ) oraz we wzorze umowy (Zał.nr7 do SIWZ).Na podst.art.29ust.4uPzp 
Zamawiający wymaga,aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na 
czas trwania Robót Budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w 
Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy(tj.Dz.U.z2020r.poz.1409) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do 
pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w 
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Sposób 
dokumentowania zatrudnienia tej osoby i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia 
oraz we wzorze umowy. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2022 r. z tym, że Wykonawca 
jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót 
budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, projektu/ów budowlanego/ych wraz z ostateczną/ymi decyzją/
ami o pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/
ych w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - 
doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 522 305.27 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, 
Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-
RPLD.06.03.03-10-0002/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.(Projekt 1)

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny.W zakresie zdolości technicznej i zawodowej warunek zostanie 
uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej: jedną robotę 
budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN brutto polegającą na remoncie lub przebudowie lub 
rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o ścianach 
murowanych z cegieł lub bloczków lub pustaków.Zakres w/w robót winien obejmować co najmniej roboty 
ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne.Uwagi: 1.Przez budynek użyteczności publicznej należy 
rozumieć budynek określony w §3pkt6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.Dz.U.z2019r.poz.1065).2.W 
przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb 
zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość roboty,o której mowa powyżej.3.Jeżeli Wykonawca wykazuje 
doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy)realizowanego przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał 
na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał 
wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia 
w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 
np.umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.4.Dla 
potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniuw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank 
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE,w którym zostanie on 
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opublikowany.5.Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać,że dysponuje środkami 
finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 1000000,00PLN.Uwaga:Dla potrzeb oceny spełniania 
warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.W celu potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności 
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:Informacji banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Cd. W zakresie warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznejj:w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału zamawiający żąda następujących dokumentów:Wykazu robót budowlanych (wgwzoru-
Zał.nr5doSIWZ) wykonanych nie wcześniej niż 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, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane,z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,przy czym 
dowodami, o których mowa, 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(numeracja zgodna z SIWZ)5.3Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a uPzp. 5.3.1Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.5.3.2Wykonawca, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.5.3.3Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1pkt13 -22 i ust.5pkt1uPzp.5.3.4W odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.5.3.5Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,za 
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szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.7.4.NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA,którego 
oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art.25ust.1uPzp,tj.:UWAGA:Zamawiający dokonując oceny i badania ofert będzie 
kierować się wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
dnia4.5.2017r.,C-387/14.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ciąg dalszy warunku udziału w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej:Wykonawca wykaże,że dysponuje 
lub będzie dysponował minimum:a)jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która sporządziła przynajmniej jedną dokumentację 
projektową w branży architektonicznej (w tym projekt zagospodarowania terenu)w ramach wielobranżowej 
dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem remont lub przebudowę lub rozbudowę lub nadbudowę 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł lub 
bloczków lub pustaków oraz b)jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz c)jedną osobą,która będzie pełniła funkcję 
kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie 
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej dwóch robotach budowlanych w budynku/
budynkach, gdzie przynajmniej w jednej z tych robót kubatura budynku była nie mniejsza niż 6000 m3 
oraz obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne. Uwagi:1.Zamawiający 
dopuszcza aby osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz posiadająca wymagane 
doświadczenie zawodowe, mogła pełnić dwie funkcje, o których mowa w ppkt a i b tj.projektanta i kierownika 
budowy.2.Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994r.Prawo 
budowlane (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1333)lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.3.W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza 
się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych wart.12a ustawy Prawo 
budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z2020,poz.220).4.W przypadku 
osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym–prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 5.Dopuszcza się uprawnienia 
równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają 
uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.W celu spełnienie ww.warunku Zamawiający 
żąda przedstawienia Wykazu osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru-Zał.nr6bdo SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia,
Że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:Aktualny na dzień składania 
ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wypełniony wg wzoru-Zał.nr 3doSIWZ 
oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Zał.nr3a do SIWZ, dostępną również pod adresem 
internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Uwaga: W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ - Wykonawca może ograniczyć się 
do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji 
części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art.25aust.3 uPzp ma obowiązek przedstawić dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny JEDZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wykonawca 
może wykorzystać JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt5.1SIWZ.Uwaga:Dokument 
JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalfikowanym podpisem 
elektronicznym.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego 
ofertę – jeśli dotyczy (wzór zobowiązania-Załnr8doSIWZ)oraz wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi osobami (wg 
wzoru-Zał. nr6adoSIWZ).Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu osób (Zał.nr6adoSIWZ)z uwagi 
na konieczność dokonania prawidłowej oceny ofert w kryterium pozacenowym – Doświadczenie projektanta 
w specjalności architektonicznej. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany,w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-
miasta/przetargi/),przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej,o której mowa w art.24ust.1pkt23uPzp,wg wzoru-Zał.nr4do SIWZ.Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Zgodnie z art.24aaust.1uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawca 
(nie dotyczy składania ofert) został opisany w pkt 8.3SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakres i warunki zmiany umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze 
umowy zał nr 7 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zamawiający informuje:mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu 
ofert z uwagi na wprowadzony od dnia 20.3.2020 roku w Polsce stan epidemii zagrożenia koronowirusem 
Covid-19, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link:https://www.youtube.com/
channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscribernr ref. DSR-ZP-II.271.52.2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
(numeracja zgodna z SIWZ) 6.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.6.2.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
wykluczy:6.2.1Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art.24ust.1pkt12-23 i ust.5 pkt 1 ustawy 
Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt7.4.2.1–7.4.2.4SIWZ.6.2.2Wykonawców 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1uPzp;każdy z tych Wykonawców składa 
dokumenty wymienione w pkt7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.6.2.3Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, 
jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art.24ust.1pkt13-22 i ust.5pkt1uPzp; 
każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 –7.4.2.4 SIWZ7.4.2.W celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:7.4.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art.24ust.1pkt13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;7.4.2.2.w zakresie określonym w art.24ust.1 pkt.15uPzp - 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;7.4.2.3.w 
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zakresie określonym w art.24 ust.1pkt.22 uPzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;7.4.2.4.w zakresie określonym 
w art. 24ust.5pkt.1 uPzp - 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.24ust.5pkt1 uPzp,W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 
1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia..1Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w 
wysokości: 250 000,00 PLN.Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.12.2Wykonawca wysyła ofertę, wszystkie załączniki do oferty i całą 
korespondencję dotyczącą postępowania do Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii 
i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21,90-532 Łódź, który prowadzi postępowanie 
w imieniu Zamawiającego Miasta Łodzi- Zarządu Inwestycji Miejskich.W formularzu oferty Wykonawca 
jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana 
z postępowaniem.19.Zamawiający nie przewiduje:19.1.1. zawarcia umowy ramowej,19.1.2.składania ofert 
wariantowych i częściowych,19.1.3. udzielenia zamówień, których mowa w art.67ust. 1 pkt 6 uPzp19.1.4. 
prawa opcji,19.1.5. rozliczania w walutach obcych,19.1.6.aukcji elektronicznej,19.1.7.zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu,19.1.8dynamicznego systemu zakupów19.1.9.wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku 
osobistego wykonania przezWykonawcę kluczowych części zamówienia,19.2.Zamawiający nie prowadził 
dialogu technicznego. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO opisana została w pkt 18 SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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(numeracja zgodna z SIWZ) 17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej.
17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
17.7 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.
17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
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