
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców

Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego – Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami

Zieloną – 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego – Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika),

ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową – śeromskiego).”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

3.3 Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu pilotaŜowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu

prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”, realizowany przez Miasto Łódź

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w

art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich

jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

JeŜeli tak, naleŜy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Ogłoszenie nr 512443-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62d798...

1 z 16 2018-02-02 15:33



Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu

Miasta Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki 21 , 90-532 Łódź, woj. łódzkie,

państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez kaŜdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania moŜna uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
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Inny sposób:

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Adres:

Oferty naleŜy złoŜyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu

Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi moŜna uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na

terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego – Zieloną), ul. 28 Pułku

Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną – 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego – Zieloną), ul.

Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika), ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową – śeromskiego).”

Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.10.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: [Nr. nadane SIWZ] 3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na

przebudowę ulic na terenie Starego Polesia w Łodzi – dla części I w rejonie: • ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy

ulicami Więckowskiego – Zieloną) • ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną – 6 Sierpnia). – dla części

II w rejonie: • ul. Lipowa (pomiędzy ul. Więckowskiego – Zieloną) • ul. Lipowa (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika) • ul.

Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową – śeromskiego) wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robót, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych oraz złoŜeniem wniosku o pozwolenie na
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budowę/zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych lub złoŜeniem do Zamawiającego kompletnego wniosku do

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), na zasadach określonych w umowie (zał. nr 7-1,

7-2 SIWZ ). 3.3 Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu pilotaŜowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie

modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”, realizowany przez

Miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym

okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: [Nr. nadane SIWZ] 5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 5.1.3.1 Warunek zdolności

zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej: DLA CZĘŚCI 1 • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności inŜynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty

składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę /

budowę / remont dróg publicznych na terenie miejskim, oraz • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń, oraz • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz •

1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń telekomunikacyjnych, oraz • 1 osobą z wykształceniem wyŜszym ogrodniczym lub w zakresie architektury

krajobrazu. Doświadczenie zawodowe: - wymagani projektanci powinni mieć min 5-letnie doświadczenie w projektowaniu

w ww. specjalnościach. - wymagana osoba z wykształceniem wyŜszym ogrodniczym lub w zakresie architektury krajobrazu

powinna mieć min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu terenów zielonych. 5.1.3.2 Warunek zdolności zawodowej

zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, tj. co najmniej: DLA CZĘŚCI 2 • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności inŜynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert,

sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę / budowę / remont dróg

publicznych na terenie miejskim, oraz • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz • 1 osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz • 1 osobą posiadającą

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych, oraz • 1 osobą z wykształceniem wyŜszym ogrodniczym lub w zakresie architektury krajobrazu,

Doświadczenie zawodowe: • wymagani projektanci powinni mieć min 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w ww.

specjalnościach. • wymagana osoba z wykształceniem wyŜszym ogrodniczym lub w zakresie architektury krajobrazu

powinna mieć min 3-letnie doświadczenie w projektowaniu terenów zielonych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: [Nr. nadane SIWZ] 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów 7.4.1.1 wykazu osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania

zamówienia publicznego, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6-1 i/lub 6-2 do SIWZ). 7.2.3 Oryginał

zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeŜeli dotyczy. W

celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umoŜliwiającym naleŜyte wykonanie

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp

do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego

podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
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publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.4 czy

podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. Wzór

zobowiązania dla podmiotu udostępniającego Zamawiający umieścił na stronie jako zał. nr 8 Uwagi: 1. W celu naleŜytego

wykonania usługi, Wykonawca moŜe zatrudnić dodatkowe osoby niezbędne do wykonania zamówienia niŜ Ŝądane w pkt

5.1.3.1 dla I części zamówienia i 5.1.3.2 dla II części zamówienia. 2. W przypadku złoŜenia oferty na wszystkie części

zamówienia, Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w

SIWZ w pkt. 5.1.3.1 i 5.1.3.2 moŜe wykazać się tymi samymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla CZĘŚCI I i

dla CZĘŚCI II. 3. Wynagrodzenie wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia naleŜy uwzględnić w

całkowitym wynagrodzeniu . 4. Uprawnienia, o których mowa powyŜej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub waŜne

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upowaŜniające odpowiednio do

projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się

równieŜ 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. 2016, poz. 65). 6. 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. 7. Dopuszcza się uprawnienia równowaŜne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu

zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w Ŝycie 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. 5.1.4

Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia naleŜytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego

były wykonane. 5.1.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie

warunków udziału w postępowaniu określonych w w pkt 5.1.3.1 dla I części zamówienia oceniane będzie łącznie i 5.1.3.2

dla II części zamówienia oceniane będzie łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO
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POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOL ICZNO ŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

[Nr. nadane SIWZ] 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4-1 i/lub 4-2 do SIWZ). JeŜeli

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców (dotyczy równieŜ wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ składa

kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOL ICZNO ŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

[Nr. nadane SIWZ] 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3-1 i/lub 3-2 do SIWZ). JeŜeli

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich

zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy równieŜ wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o

którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOL ICZNO ŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

[Nr. nadane SIWZ] 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający wykluczy: 6.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp; kaŜdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.1.2. SIWZ (jeŜeli były wymagane). 6.2.2

Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeŜeli chociaŜ w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; kaŜdy z tych Wykonawców składa

dokumenty wymienione w pkt 7.4.1.2. SIWZ (jeŜeli były wymagane) 6.2.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się

Wykonawca, jeŜeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp; kaŜdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.1.2. SIWZ (jeŜeli były wymagane) 6.3

Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 6.4 Wykonawca, który
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podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, moŜe przedstawić

dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pienięŜne 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, jeŜeli 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. 6.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4 SIWZ. 7.3 WYKONAWCA BEZ

WEZWANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o

przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5-1 i/lub 5-2 do SIWZ. Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, Wykonawca moŜe

przedstawić dowody, Ŝe 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

przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, składa kaŜdy z Wykonawców. 7.4 NA

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, 7.4.1.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda przedstawienia 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, jeŜeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem)

NaleŜy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

NaleŜy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich

udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty 60,00

Gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

NaleŜy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
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stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

NaleŜy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
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wyboru wykonawcy: Tak

NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

[Nr. nadane SIWZ] 18.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone

we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 7-1,7-2 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-15, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki słuŜące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

[Nr. nadane SIWZ] 5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy

Pzp. 5.2.1 Wykonawca moŜe 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 (jeŜeli były wymagane) innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić zamawiającemu, Ŝe 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. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeŜeli były wymagane), 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. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (stosowne oświadczenie składa wykonawca w Załączniku

nr 4 do SIWZ). 5.2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
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zdolności są wymagane. 10.2 Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących postanowienia Trybunału

Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. „(…) W przypadku upływu terminu związania

ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy,

który wyraźnie stanowi, Ŝe wykonawca moŜe tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłuŜyć termin związania

ofertą. „NieprzedłuŜenie tego terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy teŜ, uŜywając terminologii ustawy, niewyraŜeniem przez wykonawcę

zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą (…)„ Wytyczne są dostępne pod n/w linkiem: https://www.uzp.gov.pl

/data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Saferoad-Kabex.pdf 11.14 Na ofertę składają się następujące

dokumenty: 11.14.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 11.14.2

Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione

zgodnie z Załącznikiem nr 3-1, 3-2 do SIWZ. 11.14.3 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku

podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4-1,4-2 do SIWZ. 11.14.4

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeŜeli dotyczy.

11.14.5 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej

notarialnie za zgodność z oryginałem), jeŜeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 11.14.6 W przypadku składania oferty

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 11.14.7 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie

których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeŜenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeŜeli Wykonawca zastrzega takie

informacje - pkt 11.10 SIWZ). 15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 15.4 Wykonawca

przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu: 15.4.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru

oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15.4.2 umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w

przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty). 15.4.3 Kopię uprawnień osób, które będą realizowały

zamówienie wraz z zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego. 15.5 Kopie polisy

ubezpieczeniowej o których mowa w § 14 wzorów umów dla części I i II, Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały

okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej

szkody poniesione przez osoby trzecie, a takŜe przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci,

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niŜ 220 000 zł z

franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyŜszym niŜ 3.000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego

powyŜej ubezpieczenia. 15.6 Kopie polisy oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawartej na

okres realizacji umowy i pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres wykonawca

obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz kopie zawartej

umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawartego na okres realizacji umów i pierwszych 6 miesięcy okresu

gwarancji wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres, wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w

terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umów. 16 ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 16.1

Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, Ŝąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości

10 % ceny całkowitej podanej w ofercie odpowiednio dla części zamówienia. 16.2 Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z
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tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 16.3 Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 16.3.1 pieniądzu; 16.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 16.3.3

gwarancjach bankowych; 16.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 16.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 16.4

Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 16.5

Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeŜeniem, iŜ zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu

uznaje się za wniesione, jeŜeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 16.6 W przypadku

wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 16.7 JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je

na oprocentowanym rachunku bankowym. 16.8 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŜytego

wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające

przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać

(oprócz elementów właściwych dla kaŜdej formy, określonych przepisami prawa): 16.8.1 nazwę i adres Zamawiającego, 16.8.2

nazwę i adres Wykonawcy, 16.8.3 oznaczenie (numer postępowania), 16.8.4 określenie przedmiotu postępowania, 16.8.5

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 16.8.6 termin waŜności gwarancji/poręczenia

(nie krótszy niŜ termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady). 16.9 W przypadku składania przez Wykonawcę

zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o

których mowa w pkt 16.8 SIWZ. 18.1 Zamawiający nie przewiduje: 18.1.1 zawarcia umowy ramowej, 18.1.2 składania ofert

wariantowych, 18.1.3 rozliczania w walutach obcych, 18.1.4 aukcji elektronicznej, 18.1.5 zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu, 18.1.6 wprowadzenia zastrzeŜenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia, 18.1.7 udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 18.1.8 prawa opcji

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odc. • od

ul. Więckowskiego do ulicy Zielonej, • oraz od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia wraz z przyległym skwerem.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych

wraz z niezbędną dokumentacją branŜową, techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych. PowyŜszy projekt przebudowy

wskazanych ulic będzie realizowany na podstawie skonsultowanych i uzgodnionych wraz z mieszkańcami koncepcji

zagospodarowania ulic. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego koncepcje przebudowy ww. odcinków ulic po podpisaniu

umowy. JeŜeli w czasie procesu projektowego w wyniku niemoŜliwych do przewidzenia okoliczności zajdzie konieczność

wprowadzenia istotnych zmian do sposobu zagospodarowania terenu (względem przekazanych przez Zamawiającego koncepcji),

Zamawiający moŜe podjąć decyzję o zorganizowaniu spotkania informacyjnego z mieszkańcami w celu wyjaśnienia przyczyn

wprowadzenia zmian do danego projektu. Organizatorem spotkania będzie Zamawiający wraz z Biurem ds. Rewitalizacji.

Wykonawca musi uwzględnić na spotkaniu udział swój lub głównego projektanta w celu wsparcia merytorycznego

Zamawiającego. Za przygotowanie niezbędnych materiałów na spotkanie odpowiedzialny jest Wykonawca.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY 60,00

GWARANCJA I RĘKOJMIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej na odc.: • od ul. Próchnika do ulicy 1

Maja, • od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz ul. Próchnika na odc. od ul. śeromskiego do ul. Lipowej.

*wskazane odcinki ulic naleŜy rozpatrywać jako jedno zagadnienie projektowe.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych

wraz z niezbędną dokumentacją branŜową, techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych. PowyŜszy projekt przebudowy

wskazanych ulic będzie realizowany na podstawie skonsultowanych i uzgodnionych wraz z mieszkańcami koncepcji

zagospodarowania ulic. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego koncepcje przebudowy ww. odcinków ulic po podpisaniu

umowy. JeŜeli w czasie procesu projektowego w wyniku niemoŜliwych do przewidzenia okoliczności zajdzie konieczność

wprowadzenia istotnych zmian do sposobu zagospodarowania terenu (względem przekazanych przez Zamawiającego koncepcji),

Zamawiający moŜe podjąć decyzję o zorganizowaniu spotkania informacyjnego z mieszkańcami w celu wyjaśnienia przyczyn

wprowadzenia zmian do danego projektu. Organizatorem spotkania będzie Zamawiający wraz z Biurem ds. Rewitalizacji.

Wykonawca musi uwzględnić na spotkaniu udział swój lub głównego projektanta w celu wsparcia merytorycznego

Zamawiającego. Za przygotowanie niezbędnych materiałów na spotkanie odpowiedzialny jest Wykonawca.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA OFERTY 60,00

GWARANCJA I RĘKOJMIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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