
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Depar tamencie Obsługi i Administracj i Urzędu M iasta Łodzi: „ Budowa

oświetlenia na terenie miasta Łodzi w trybie zaprojektuj  i wybuduj  na ul. Gubałówka oraz na drodze osiedlowej  wzdłuż

Pałacu M łodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej  dojazd od al. Wyszyńskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą r ealizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

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

(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

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

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, a Wydział Zamówień Publicznych jest

wyznaczony do przeprowadzenia postępowania.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy 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

Nie

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

– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 545280-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.
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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 można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

I . 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I .3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli 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 każdego 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 można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

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

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

Nie

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

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej  informacj i można uzyskać pod adresem

Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

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

Nie

Inny sposób:

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

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć 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

Adres:
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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 można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I I .1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi w trybie zaprojektuj i

wybuduj na ul. Gubałówka oraz na drodze osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej dojazd od al.

Wyszyńskiego”

Numer  referencyjny: DOA-ZP-III.271.35.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I I .2) Rodzaj  zamówienia: Roboty budowlane

I I .3) Informacja o możliwości składania ofer t częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastr zega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

2

I I .4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i i lość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

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

produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: „Budowa oświetlenia na terenie

miasta Łodzi w trybie zaprojektuj i wybuduj na ul. Gubałówka oraz na drodze osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana

Tuwima stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1, 1a do

SIWZ, we wzorze umowy oraz w programach funkcjonalno-użytkowych dla każdej części zamówienia. Część I zamówienia –

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego na ul. Gubałówka. Część II

zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej wzdłuż

Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego. W ramach przedmiotu zamówienia dla obu części

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą wraz ze wszystkimi wymaganymi

załącznikami i oświadczeniami zgodnie z prawem budowlanym i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie

robót. W ramach części I zamówienia planowane jest wybudowanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zasilanej z istniejącej

sieci oświetlenia drogowego Miasta wraz z instalacją lamp oświetleniowych na nowych słupach. W ramach części II zamówienia

należy wykonać sieć kablową doziemną zasilaną z istniejącej sieci oświetlenia drogowego Miasta z instalacją lamp

oświetleniowych na nowych słupach. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych.

I I .5) Główny kod CPV: 45231400-9
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45316110-9

I I .6) Całkowita war tość zamówienia (jeżeli 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 ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w ar t. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Tak

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: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6ustawy Pzp w wysokości 20% zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia w zakresie obejmującym przedmiot

zamówienia. Zamówienie będzie obejmować opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetleń ulicznych

technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. na ulicach sąsiadujących, celem zapewnienia bezpieczeństwa

mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu oświetlenia pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację

oraz inne prace projektowe i roboty w obszarze zamówienia podstawowego, a nie ujęte w jego ramach, będące powtórzeniem tego

samego rodzaju robót.

I I .8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawar ta umowa ramowa lub okres, na

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

I I .9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji inwestycji dla części I zamówienia - od dnia zawarcia umowy do

16.11.2018 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji dla części II zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 16.11.2018 r.

SEKCJA II I : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

I I I .1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II I .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 żadnych wymagań, których spełnianie• Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

I I I .1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

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

Informacje dodatkowe

I I I .1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: (Numeracja zgodna z SIWZ) 5.1.3.1 Wykonawca winien wykazać, 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: I Część – dwie roboty budowlane

polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej

niż 60 000,00 PLN brutto II Część – dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia

drogowego na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto Uwagi: 1) W przypadku składania

ofert na więcej niż jedną część zamówienia, wystarczającym będzie wskazanie spełnienia warunku opisanego dla pierwszej

części zamówienia. 2) Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 3) W przypadku, gdy

Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien

wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 4) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach

kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był

członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość

zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz

przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez

wykonawcę faktur. 5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu,

na rzecz, którego były wykonane. 6) 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 Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 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 Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 5.1.3.2 Wykonawca winien wykazać,

że dysponuje lub będzie dysponował w realizacji niniejszego zamówienia: Część I zamówienia • jedną osobą, która będzie

pełniła funkcję projektanta branży energetycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, sporządziła, co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/przebudowę

oświetlenia drogowego na terenie miejskim. • jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami

budowlanymi ww. specjalności. Część II zamówienia • jedną osobą, która będzie pełnia funkcję projektanta branży

energetycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

sporządziła, co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/przebudowę oświetlenia drogowego na terenie

miejskim. • jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą,

co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności. Uwagi: 1) W przypadku, gdy

wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może wykazać tą samą osobę, która będzie pełniła

funkcje projektanta realizując dwie części zamówienia 2) W przypadku, gdy wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż

jedną część zamówienia, może wykazać tą samą osobę, która będzie kierowała robotami realizując dwie części zamówienia. 3)
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Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z

2017 r. poz. 1332) 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 ważne odpowiadające im kwalifikacje,

nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania lub kierowania robotami

budowlanymi 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. 2016, poz. 65). 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 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. 5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie

łącznie.

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:

I I I .2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II I .2.1) Podstawy wykluczenia określone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp

II I .2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

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

ustawy Pzp)

I I I .3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE 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 kryter iów selekcj i

Nie

I I I .4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
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25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

(Numeracja zgodna z SIWZ) 7.5 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania,że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.6 Zamawiający może wykluczyć

wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.7 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 7.8 W przypadku

wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu

pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

7.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

I I I .5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

II I .5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

(Numeracja zgodna z SIWZ) 7.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została oceniona

najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia,

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: UWAGA:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14. 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 Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:  referencje  bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 7.4.1.2 wykaz osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

I I I .5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

I I I .6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
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NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

(Numeracja zgodna z SIWZ) 7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi), przekazać

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofer t w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofer t katalogów elektronicznych:

Nie

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

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofer ty war iantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

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:
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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:

Nie

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

Informacje dodatkowe:

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

elektronicznych:

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

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcj i elektronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których war tości będą przedmiotem aukcj i elektronicznej :

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

Nie

Należy 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 złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) K ryter ia oceny ofer t:

IV.2.2) K ryter ia

Kryteria Znaczenie

Cena oferty 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane 40,00

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

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, par tnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

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

Należy 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 stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat par tnerstwa 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:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.4) L icytacja 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 złożyli 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 należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawar tej  umowy w stosunku do treści ofer ty, na podstawie której  dokonano

wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

(Numeracja zgodna z SIWZ) 18.5 Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w

Załączniku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

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

Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,

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
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> polski

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

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

pochodzących z budżetu 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 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień

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

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr : 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego na ul. Gubałówka.

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

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

produkt, usługę lub roboty budowlane:„Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi w trybie zaprojektuj i wybuduj na ul.

Gubałówka”. Opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) stanowiący

Załącznik nr 10 do SIWZ. W ramach części I zamówienia planowane jest wybudowanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

zasilanej z istniejącej sieci oświetlenia drogowego Miasta wraz z instalacją lamp oświetleniowych na nowych słupach.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 71320000-7, 45316110-9

3) War tość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o war tości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryter ia oceny ofer t:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty 60,00

„Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 16.11.2018 r.

Część 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej
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nr : wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego.

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

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

produkt, usługę lub roboty budowlane:„Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi w trybie zaprojektuj i wybuduj na drodze

osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego”. Opis przedmiotu zamówienia

został opisany za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.W ramach części II

zamówienia należy wykonać sieć kablową doziemną zasilaną z istniejącej sieci oświetlenia drogowego Miasta z instalacją lamp

oświetleniowych na nowych słupach. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 71320000-7, 45316110-9

3) War tość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o war tości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryter ia oceny ofer t:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty 60,00

„Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin zakończenia realizacji inwestycji dla części II zamówienia - od dnia zawarcia umowy do

16.11.2018 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=840c66...
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