
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej
kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w
Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ks. ignacego Skorupki 21

1.11.4.) Miejscowość: Łódź

1.11.5.) Kod pocztowy: 90-532

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
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1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej
kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f10d52b-25cc-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00211897/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 16:41

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodową,Gdańską,Legionów,Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. UDA-
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 16.1.1 W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
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https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta
Łodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 16.1.4
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (numeracja zgodna z SWZ) 32.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 32.1.1 Administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-
44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 32.1.2 Administrator wyznaczył inspektora
oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 32.1.3 Podanie danych osobowych jest
warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe
cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: a) ustawie z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny; c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
zawarcia umowy; rozliczenia finansowo- księgowego. 32.1.4 Dane osobowe mogą być udostępniane
innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.
na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie,
usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom
korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy
konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu
Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie
szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 32.1.5 Dane osobowe będą
przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat,
zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą
umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji
przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień
finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie do 25 lat.
32.1.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego
rozporządzenia; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; c)
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 32.1.7 Ma Pani/Pan
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prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Ciąg dalszy w pkt. 32.1.8, 32.1.9, 32.2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.25.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(numeracja zgodna z SWZ) 5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej i wykonawczej, dotyczącej kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy
Ogrodowej na trzech odcinkach, przebicia wewnątrz – kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z
terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa
28d, w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha
ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej
stronie ww. ulic. UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 Projekt współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Rewitalizacja Obszarowa Centrum
Łodzi - Projekt 7) 5.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji w ramach trzech
zadań: Zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na kompleksową
przebudowę pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach, Zadanie nr 2 - wykonanie
dokumentacji projektowej i wykonawczej na urządzenie przebicia wewnątrz – kwartałowego
łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego w formie ciągu pieszo –
jezdnego, Zadanie nr 3 - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na urządzenie
skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111250-5 - Badanie gruntu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
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71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art.214 ust.1 pkt.7 ustawy
Pzp dla każdego z zadań w wysokości 20% wartości zamówienia w zakresie opracowań dokumentacji
projektowej - projektów budowlanych i projektów wykonawczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
(numeracja zgodna z SWZ) 10.1.4.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponował: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta –
dyrektora projektu, posiadającą uprawnienia projektowe drogowe, bez ograniczeń oraz
doświadczenie zawodowe przy opracowaniu jednej dokumentacji projektowej obejmującej
remont lub przebudowę lub rozbudowę lub budowę drogi publicznej na terenie miejskim wraz z
infrastrukturą podziemną i sygnalizacją świetlną. Uwagi:
1. Przez "teren miejski" rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta.
2. Zamawiający pod pojęciem „infrastruktura podziemna” rozumie wszelkie podziemne
urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i
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trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, umieszczona
bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. 3. Uprawnienia, o których mowa
powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub ważne odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. W przypadku Wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220). 5. 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. 6. 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.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
(numeracja zgodna z SWZ) 11.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest
podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Załącznikiem nr 3a do SWZ oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ. 11.3. Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia. 11.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 11.4.1
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, 
o których mowa w: • art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, • art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, • art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji, • art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. – zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SWZ. (ze
względu na ograniczenia liczby znaków pozostała część tekstu znajduje się w SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
(numeracja zgodna z SWZ) 13.1Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 13.2 W przypadku Wykonawców
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w
postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 10.1 SWZ. 13.3 W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2
SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 13.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ). 13.5 Oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 13.6 W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć
aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.4 SWZ przy
czym:
a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.4.2 składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na
zasadach opisanych w pkt 10.1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane w e
wzorze umowy (Załącznik Nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(numeracja zgodna z SWZ) 1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich ul.
Piotrkowska 175; 90-447 Łódź; PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień
Publicznych; w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. 33.1 Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 33.2 Zamawiający nie zastrzega
możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których
mowa w art. 94 ustawy Pzp. 33.3 Zamawiający nie przewiduje: a) Odbycia przez Wykonawcę
wizji lokalnej lub b) Sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego 33.4 Zamawiający nie przewiduje
rozliczenia w walutach obcych. 33.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
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postępowaniu. 33.6 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
33.7 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 33.8 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych. 33.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.
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	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632
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	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
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	1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632
	Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
	1.11.3.) Ulica: ks. ignacego Skorupki 21
	1.11.4.) Miejscowość: Łódź
	1.11.5.) Kod pocztowy: 90-532
	1.11.6.) Województwo: łódzkie
	1.11.7.) Kraj: Polska
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	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f10d52b-25cc-11ec-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00211897/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 16:41
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	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 16.1.1	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 16.1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (numeracja zgodna z SWZ) 32.1	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 32.1.1	Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 32.1.2	Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 32.1.3	Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: a)	ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; b)	ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; c)	ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; d)	ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy; zawarcia umowy; rozliczenia finansowo- księgowego. 32.1.4	Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 32.1.5	 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie do 25 lat. 32.1.6	 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a)	dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; b)	sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 32.1.7	 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Ciąg dalszy w pkt. 32.1.8, 32.1.9, 32.2

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.25.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art.214 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp dla każdego z zadań w wysokości 20% wartości zamówienia w zakresie opracowań dokumentacji projektowej - projektów budowlanych i projektów wykonawczych.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (numeracja zgodna z SWZ) 11.2.	Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Załącznikiem nr 3a do SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ. 11.3.	Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 11.4.	Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 11.4.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,  o których mowa w: •	art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, •	art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, •	art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, •	art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. – zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SWZ. (ze względu na ograniczenia liczby znaków pozostała część tekstu znajduje się w SWZ).

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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