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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376368-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2017/S 184-376368

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
DOA-ZP-VIII.271.71.2017
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena
Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
DOA-ZP-VIII.271.71.2017
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena
Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl
mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl
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I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul.
Moniuszki – ETAP II.
Numer referencyjny: DOA-ZP-VIII.271.71.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki
łącząca u. Tuwima z ul. Moniuszki – Etap II, na realizacje której składają się z trzy zadania:
Zadanie 1 – dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: Budowa drogi dojazdowej
w kwartale ulic Piotrkowska – Moniuszki – Sienkiewicza – Tuwima w Łodzi – Etap II, Zadanie dofinansowane ze
środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Zadanie 2 – dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o: Budowa wodociągu DN 150
mm w drodze dojazdowej w kwartale ulic Piotrkowska – Moniuszki – Sienkiewicza – Tuwima w Łodzi – Etap II,
Zadanie 3 – dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o: Budowa kanału
ogólnospławnego DN 300 mm w drodze dojazdowej w kwartale ulic Piotrkowska – Moniuszki – Sienkiewicza –
Tuwima w Łodzi – Etap II.
Szczeg. opis przedm. zam. jest w zał. 1 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45110000
45112700
45111291
45112710

http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


Dz.U./S S184
26/09/2017
376368-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

26/09/2017 S184
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 9

45200000
45231300
45231400
45232300
45233000
45233150
45316110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1. W ramach zad. 1 przewiduje się budowę ulicy poprowadzonej od ulicy Tuwima do ul. Moniuszki
poprzez obszar położony pomiędzy ulicami Piotrkowską i Sienkiewicza. Proj. się drogę lokalną bez wydzielonej
jezdni i chodników, uporządkowanie ruchu pieszych i pojazdów następować będzie poprzez zróżnicowanie
materiałem i fakturą nawierzchni stref przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pojazdów, parkowania pojazdów i
ruchu pieszego. Rodzajem materiału i fakturą oznaczone też będą dojazdy do przyległych posesji. Od strony
ul. Tuwima (str.połudn.) ulica ma nawiązywać do odcinka ulicy w ramach Etapu 1 inwestycji. Na odcinku
od strony ul. Moniuszki, przewiduje się zamknięcie ulicy dla ruchu drogowego z dopuszczeniem wjazdów
awaryjnych i technicznych. Ruch od strony ul. Moniuszki odbywać się będzie poprzez przebicie w istniejącym
ogrodzeniu zabytkowej posesji o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym i konserwat. zabytków. Droga
w planie składa się z odcinków prostych z zakrętami zbliżonymi do kąta prostego. Część ulicy przeznaczona
dla ruchu samochodowego ma szerokość 6,0 m. Na odcinku na którym przewidziany jest zakaz ogólnego
ruchu samochod. ulica mieć będzie szerokość 3,5 m. Na zakrętach o kącie prostym zaproj. łuki o promieniu 6
m. Na końcu odcinka zaproj. dla ruchu samochodowego miejsce do zawracania dla pojazdów osobowych w
kształcie kwadratowego placu o wymiarach 12,0 x 12,0 m. Z uwagi na konieczność zachowania jak największej
ilości drzew i ochr. syst korzen. drzew w otoczeniu drogi i placu manewrowego, ostateczny kształt i wymiar
oraz planowane wycinki konserw. uzgodnić z Zamaw. Po obu stronach zaprojektowano strefy nawierzchni
przeznaczone dla pieszych o szerokości min. 2,0 m. Strefy te przylegają do strefy ruchu pojazdów lub są
oddzielone od niej miejscami parkingowymi. Pozostała powierzchnia pasa drogowego wypełniona zostanie
nawierzchnią z kostki granitowej. Miejsca parkingowe zaprojektowane prostopadle do kierunku ulicy mają
wymiary 2,3 x 4,5 m oraz zaproj. równolegle do kierunku ulicy mają wymiary 2,5 x 6,0 m. Jako wyposażenie
ulicy należy wykonać kanał technologiczny przeznaczony dla wspólnego prowadzenie kabli energetycznych i
teletechnicznych. Kanał technologiczny zaproj. w formie zestawu rur oraz studni rewizyjnych. Kanał technol.
zaproj. na całej długości ulicy jako ciąg główny. Od ciągu głównego proj. są podejścia do proj. latarni oraz do
granicy przyległych posesji. Należy wykonać nowe oświetlenie ulicy, latarnie i oprawy muszą być ozdobne
zharmonizowane z latarniami znajdującymi się na ul. Piotrkowskiej.
W ramach niniejszego zadania należy wykonać odwodnienie projektowanej drogi, włączyć do kanału
ogólnospławnego który należy wykonać w ramach zadania 3.
Zadanie 2. W ramach zad. 2 – należy wybudować wodociąg DN150 mm, o długości proj. L=298,60 m wraz
z armaturą, zlokalizowany w budowanej drodze. Wodociąg należy wykonać z rur kielichowych z żeliwa
sferoidalnego zgodnych z normą PN-EN 545. Wodoc. należy połączyć z wodociągiem Φ 160 mm w ul.
Moniuszki, zaś od strony ul. Tuwima, połączyć z wodoc. wykonanym w Etapie I. Prace związane z budową sieci
wodoc. będą prowadzone w sąsiedztwie posesji będących w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisanych do
rejestru zabytków.
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Zadanie 3. W ramach zad. 3 – należy wykonać kanał ogólnospławny w ciągu proj. drogi. Kanał składa się z
dwóch odcinków – pierwszy odcinek DN 300 mm o długości proj. L=112,53 m z włączeniem do wybudowanego
w ramach Etapu I kanału ogólnospławnego, natomiast drugi odcinek DN 300 mm o długości proj. L=106,20
m z włączeniem do istniejącego kanału w ulicy Moniuszki. Kanał ogólnospł. należy wykonać z rur kanalizac
kamionkowych zgodnych z normą PN-EN 295. Odbiornikiem ścieków ogólnospławnych od strony Tuwima
będzie kolektor (punkt Nr 1), natomiast od strony Moniuszki będzie kanał ogólnospł. (studnia połączeniowa nr
8). Prace związane z budową kanału ogólnospł. będą prowadzone w sąsiedztwie posesji będących w gminnej
ewid. zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób
bezrobotnych (Z) – dot. zad. 1 / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
roboty budowlane (G1) – dot. zad. 1, 2 i 3 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (36- miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
zieleń z pielęgnacją i utrzymaniem (G2) – dot. zad. 1 / Waga: 5
Cena - Waga: 60 dot. zad.1,2 i 3

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPLD.06.03.01-10-0002/16 "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.
Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia
Data rozpoczęcia: od dnia zawarcia Umowy;
Data zakończenia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym dla zadania 2 i zadania 3 przegląd
techniczny/zakończenie robót budowlano – montażowych, w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 90 000 PLN, zgodnie z pkt. 9 SIWZ.

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:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. 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:
a) budowę lub przebudowę dwóch dróg na terenie miejskim (w ramach dwóch odrębnych umów), z których
jedna przekraczała wartość brutto 1 000 000 PLN, i
b) dwie roboty budowlane (w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na budowie lub przebudowie
(modernizacji) wodociągu o łącznej długości co najmniej 200,00 m, i
c) jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) polegającą na budowie kanalizacji o łącznej długości co
najmniej 100,00 m.
Uwaga:
1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.
2. Przez definicję Drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 poz. 1440), budowę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instancjami,
stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w
pasie drogowym.
3. Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na
doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z
wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy
w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj.
Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem,
że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia.
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 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.
5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na
rzecz którego były wykonane.
II. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej i
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b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Energetycznych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwagi zgodnie z zapisami w pkt. 5.1.3.2 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uwaga:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7.7.1994 r. 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. z 2016 r. poz. 65).
3. 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.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia)
– dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 – III piętro pok. 15.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami SIWZ:
6. Podstawy wykluczenia – zgodnie z SIWZ
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, 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.
7.2 Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej
jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją
wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ,
7.2.1.1 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. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów,
których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy.
7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.1.1 Wykazu robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.
7.4.1.2 wykazu osób
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7.4.2 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. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp
7.4.2.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp – ośw. o braku wydania wobec wykonawcy
prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
7.4.2.3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp – ośw. o braku orzeczenia wobec niego
zakazu. ubiegania się o zam. publ
7.4.2.4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
7.3 Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej inf. z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadcz o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
18.1 Zamawiający nie przewiduje:
18.1.1 zawarcia umowy ramowej,
18.1.2 składania ofert wariantowych i częściowych,
18.1.3 rozliczania w walutach obcych,
18.1.4 aukcji elektronicznej,
18.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
18.1.6 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
18.1.7 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18.2 Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w tym:
a) W zakresie zadania 1 – 50 % wartości zamówienia podstawowego obejmujące:
— Roboty budowlane
— Prace wykończeniowe
— Zagospodarowanie terenu
b) W zakresie zadania 2 i 3 – obejmujące roboty wyszczególnione w pkt. 18.2 b) SIWZ.
18.3 Zakres i warunki zmian zawartych umów oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we
wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7
Zgodnie z pkt. 3.4 i 3.5 SIWZ zamawiający wymaga zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę (art. 29
ust. 3a ustawy Pzp) oraz osób bezrobotnych (art. 29 ust. 4 ustawy Pzp) – szczegóły zawiera wzór umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

http://uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Przywołana numeracja jest zgodna z zapisami 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 i 17.3 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 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017

http://uzp.gov.pl

