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OPIS ISTOTNYCH WARUNKOWZAMOWIENIA
(OIWZ)

ZAMAWIAJACY:
Miasto Lodz - Urza,d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz

ZAM6WIENIE O WARTOSCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJACEJ WYRAZONEJ
WZLOTYCH R6WNOWARTOSCI KWOTY 30 000 EURO

ktorego przedmiotem jest

Dostawa zestawu hydraulicznych narzedzi do ratownictwa drogowego
dla OSP Lodz - taskowice
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1. ZAMAWIAJACY+
Miasto Lodz - Urzqd Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz
NIP: 725-002-89-02

rPROWADZACY POSTEPOWANIE:
Wydzial Zamowien Publicznych
w Departamencie Obstugi i Administracji
Urzedu Miasta Lodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Lodz
tel.: +48 (42) 638-48-88,
fax: +48 (42) 638-48-77,
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego wartosc szacunkowa
przekracza kwot§ 60 000 PLN, a nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartos
kwoty 30000 euro, prowadzone w trybie przetargu na podstawie § 12 ust. 1 pkt
Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc szacunkowa nie1

przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia
Rejestru udzielanych zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stosuje si§ wprowadzonego Zarza.dzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziernika 2016 r. ze zm. (Zatqcznik Nr 7 do OIWZ).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Przedmiotem zamowienia jest: dostawa zestawu hydraulicznych narzedzi do

ratownictwa drogowego dla OSP Lodz - Laskowice.

3.2 Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Zat^czniku Nr 1 do OIWZ.

3.3 Zamawiaja.cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia
29 listopada 2019 r.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
5.1 O udzielenie zamowienia moga. ubiegac si§ Wykonawcy, ktorzy spetniaja. nastepuja.ce

warunki udziatu w postepowaniu dotyczqce:

5.1.1 kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
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Zamawiaja.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagah, ktorych spetnianie
Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaja.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagah, ktorych spetnianie
Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

5

.1.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej:

.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat
nalezycie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

• co najmniej 1 dostaw$ zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego
o wartosci nie mniejszej niz 50 000,00 PLN brutto

Uwagi:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy
zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamowienia powinien wyodrebnic i podac
wartosc dostawy, o ktorej mowa powyzej.

2) Jezeli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamowienia/umowy) realizowanego przez wykonawcow wspolnie ubiegajqcych s/'e
o udzielenie zamdwienia (konsorcjum), Zamawiaja.cy nie dopuszcza by
Wykonawca polegat na doswiadczeniu grupy wykonawcow, ktorej byt cztonkie
jezeli faktycznie i konkretnie nie wykonywat wykazywanego zakresu pra
Zamawiajqcy zastrzega mozliwosc zwrocenia si$ do Wykonawcy o wyjasnienia
w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz
przedstawienia stosownych dowodow np. umowy konsorcjum, z ktorej wynika
zakres obowia.zkow czy wystawionych przez wykonawce faktur.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego, powyzej, jesli wartosc lub
wartosci zostanq podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajqcy przyjmie sredni
kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
OIWZ. Jezeli w dniu publikacji OIWZ, Narodowy Bank Polski nie publikuje
sredniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje s/e sredni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji OIWZ, w ktorym zostanie
on opublikowany.

5.2 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie zamowienia
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w pkt 5.1.1 -5.1.3 OIWZ
oceniane bedzie ta.cznie.

5.3 Poleganie na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp.

5.3.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego ta.cza.cych go z nim stosunkow prawnych.

5.3.2 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
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udowodnic Zamawiaja.cemu, ze realizujqc zamowienie, bedzie dysponowaf
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaja.c
zobowia.zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia.

5.3.3 Zamawiajqcy ocenia, czy udost^pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja.
na wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.3.4 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowia.zat si§
do udostepnienia zasobow, za szkod§ poniesiona. przez Zamawiajavcego powstaJq
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow
nie ponosi winy.

5.4 Zamawiaja^cy moze, na kazdym etapie post^powania, uznac, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
miec negatywny wptyw na realizacj§ zamowienia.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA
6.1 O udzielenie zamowienia moga. ubiegac si§ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj,

wykluczeniu z udziatu w postepowaniu.

6.2 Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaja^cy wykluczy:

6.2.1 Wykonawc6w w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-22
i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; kazdv z tych Wykonawcow sktada dokumentv
wvmienione w pkt 7.2.1 - 7.2.2 OIWZ.

6.2.2 Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, jezeli chociaz
w odniesieniu do jednego z nich zaistnieja. okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; kazdv z tych Wykonawcow
sktada dokumentv wvmienione w pkt 7.2.1 - 7.2.2 OIWZ.

6.2.3 Podmioty, na ktorych zasoby powotuje sie Wykonawca, jezeli w odniesieniu do
nich zaistnieja. okolicznosci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp;

6.3 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14,
16-20 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjete
przez niego srodki sa. wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci,
w szczeg6lnosci udowodnic naprawienie szkody wyrza.dzonej przest^pstwem
lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznana. krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpuja.ee wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspolprac§ z organami scigania oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sa. odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidtowemu post^powaniu
wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si§, jezeli wobec wykonawcy, b^dqcego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sa.du zakaz ubiegania
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sie o udzielenie zamowienia oraz nie uplynaj okreslony w tym wyroku okres
obowiqzywania tego zakazu.

6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zarnawiaja.cy, uwzgledniaja.c wage
i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaja.ce dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.3 OIWZ.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Zqodnie z art. 24aa ust. 1 ustawv Pzp. Zamawiaiacy najpierw dokona ocenv
ofert. a nastepnie zbada. czv wykonawca. ktorego oferta zostala oceniona.
iako najkorzvstnieisza. nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postepowaniu.

7.2. DO OFERTY WYKONAWCA DOLA.CZA w celu wstepnego potwierdzenia, ze nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu:

7.2.1 aktualne na dzieh skladania ofert oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu
w postepowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Zala.cznik nr 3 do OIWZ).
Jezeli Wykonawca, wykazujqc spelnianie warunkow, o ktorych mowa w pkt 5.1.
OIWZ powoluje si§ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spelnian^
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasob
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt
7.2.1. OIWZ.
W przypadku wspolnego ubiegania si§ o zamowienie przez Wykonawcow (dotyczy
rowniez wspolnikow spolki cywilnej) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.1.
OIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie o zamowienie.

7.2.2 aktualne na dzieh skladania ofert oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
z postepowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Zata.cznik nr 4 do OIWZ).
Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 7.2.2. OIWZ.
W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow (dotyczy
rowniez wspolnikow spolki cywilnej) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2.
OIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie o zamowienie.

7.2.3 Oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem zobowia.zania
podmiotu udostepniaja.cego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
sktadaja.cego oferte, - jesli dotyczy.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaja.c na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiaja.cym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny czy stosunek la.cza.cy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, ww. dokument winien okreslac
w szczegolnosci:
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7.2.3.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
7.2.3.2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego;
7.2.3.3. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

7.3 NA WEZWANIE ZAMAWIAJA.CEGO Wykonawca, kt6rego oferta zostate oceniona
najwyzej, zobowia.zany jest ztozyc w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie
nastepuja.cych dokumentow:

UWAGA:
Zamawiajqcy dokonujqc oceny i badania ofert kierowac sie bedzie wyktadniq przepisow
dokonanq w wyroku Trybunaiu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 201 Jr.,
C-387/14.

Wykazu dostaw (sporza.dzony wg wzoru stanowia.cego Zatqcznik nr 5 do OIWZ)
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu
sktedania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotow, na
rzecz, ktorych dostawy te zostafy wykonane, z zafa.czeniem dowodow okreslaja^cych
czy te dostawy zostafy wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
sq:
> referencje,
> ba.dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego dostawy byi

wykonywane,
> a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jes
w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy.

7.4 Zamawiajqcy na kazdym etapie postepowania moze wezwac wykonawcow do
ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow potwierdzaja,cych,
ze nie podlega wykluczeniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania,
ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sa. juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajqcy nie zg.da od Wykonawcy wniesienia wadium.

9 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Oferta ztozona w przetargu przestaje wiqzac, gdy zostata wybrana inna oferta, albo gdy
postepowanie zostato uniewaznione lub zamkniete bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.

10 OPIS KRYTERIOW. KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY. WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

10.1 Zamawiaja.cy wyznaczyl nastepuja.ce kryteria oceny ofert przypisuja^c im
odpowiednie wagi punktowe:
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Kryterium

Cena oferty brutto w PLN

Znaczenie
procentowe
kryterium

100%

Maksymalna Nose punktow jakie moze
otrzymac oferta

za dane kryterium

100 punktow

2 Za najkorzystniejsza. zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwieksza, liczbe
punktow przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktow
w ramach kryterium zaokra.glona b§dzie do drugiego miejsca po przecinku. Jezeli
trzecia cyfra po przecinku (i/lub nastepne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie
zaokra.glony w dot, ajezeli cyfra jest rowna lub wieksza od 5 wynik zostanie
zaokrqglony w gore

,3 Zasady oceny ofert wg kryterium ,,CENA" (C):

10.4.1 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrajlona. do dwoch miejsc
po przecinku ilosc punktow wynikaja.ca. z dziatemia:

C=
a

x 100

gdzie:

C
Cmin
Ci

Ilosc punktow jakie otrzyma oferta badana za
Najnizsza cena sposrod wszystkich ofert"
Cena oferty badanej"

kryterium "Cena"
1
1

* Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybor oferty z najnizszq cenq lub oferty rozpatrywanej
prowadzHby do powstania u Zamawiajqcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, do ceny
najnizszej z ofert lub ceny oferty rozpatrywanej zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, kt6ry Zamawiajqcy
miafby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.

10.4 Zamawiaja.cy udzieli niniejszego zamowienia temu Wykonawcy, ktory przedstawi
najnizsza. cene za realizacje zamowienia, a tym samym jego oferta otrzyma
najwieksza. ilosc punktow.

10.5 Jezeli Zamawiajqcy nie moze dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie (otrzymafy taka. sama. ilosc
punktow), Zamawiaja.cy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiaja.cego ofert dodatkowych lub przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami.

10.6 Wykonawcy, sktedajqc oferty dodatkowe, nie mog^ zaoferowac cen lub kosztow
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Wykonawca moze ztozyc jedna. oferte w niniejszym postepowaniu.

11.2 Oferta, oswiadczenia oraz dokumenty dla ktorych Zamawiaja.cy okreslit wzory
w formie zata.cznikow do OIWZ, winny bye sporza^dzone zgodnie z tymi wzorami co
do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.
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11.3 Oferta musi bye sporzqdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Oferta wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w pkt 7.2.1. i 7.2.2
OIWZ skladane sa. w oryginale.

11.4 Oferta i zafa.czniki do oferty (tj. wymagane oswiadczenia i dokumenty) musza. bye
podpisane przez Wykonawce lub osobe/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

11.5 Petnomocnictwo -jezeli dotyczy - musi bye zatqczone do oferty w oryginale

I

lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza.

W przypadku petnomocnictwa ztozonego w innym jezyku niz jezyk polski, winno
bye ono ztozone wraz z przysiegtym ttumaczeniem na jezyk polski.

11.6 Dokumenty wchodza.ce w sktad oferty nalezy ztozyc w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oswiadczenia sporzqdzonych w postaci papierowej, wtasnor^cznym
podpisem z adnotacja. za zgodnosc z oryginatem.

11.7 Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia publicznego, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza..

11.8 Oswiadczenia, dotycza.ce Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotycza.ce Podwykonawcow, (jezeli dotyczy), sktadane s,
w oryginale lub w kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem.

11.9 Poswiadczenie za zgodnosc z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

11.10 Zamawiaja.cy moze za.dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentow, innych niz oswiadczenia, wyt^cznie wtedy, gdy ztozona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wa^tpliwosci, co do jej prawdziwosci.

11.11 Wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowia.ce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Wtym celu jest
zobowia.zany nie pozniej niz w terminie skfadania ofert zastrzec, ze nie moga. bye
one udostepniane oraz wykazac, iz zastrzezone informacje stanowia. tajemnice
przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.

Dokumenty stanowia.ce tajemnice przedsiebiorstwa, w celu zachowania ich
poufnosci, zaleca sie umiescic w odrebnej kopercie lub teczce niz oferta,
z dopiskiem Jnformacje stanowia.ce tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepniac
osobom trzecim" z zachowaniem kolejnosci numerowania stron oferty.

11.12 Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim. Oznacza to, ze oferta,
oswiadczenia oraz kazdy dokument ztozony wraz z oferta. sporza.dzony w innym
jezyku niz jezyk polski winien bye ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11.13 Zaleca sie, aby strony oferty i jej zata.czniki byty trwale ze soba. pota.czone i kolejno
ponumerowane.

11.14 Zaleca sie, aby ewentualne poprawki w tekscie oferty byty naniesione w czytelny
sposob i parafowane przez osoby uprawnione.

•zqd Mlasta todzi o
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11.15 Na ofert? sktadaja. si? nastepuja.ce dokumenty:

11.15.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Zatqcznik nr 2 do OIWZ.
11.15.2 Oswiadczenie o spetnianiu warunku udziatu w postepowaniu wg wzoru -

Zatcjcznik nr 3 do OIWZ.
11.15.3 Oswiadczenia potwierdzaja.ce brak podstaw wykluczenia wg wzoru - Zata.cznik

nr 4 do OIWZ.
JHBI11.15.4 Zobowia^zanie podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy -

^^m jesli dotyczy.
MijJ 11.16 W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych sie

oKr o udzielenie zamowienia wraz z wymaganymi oswiadczeniami do oferty nalezy
&IBr dota.czyc takze petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow
^ r̂ wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie zam6wienia, ewentualnie umow§
mr o wspotdziataniu, z ktorej bedzie wynikac przedmiotowe petnomocnictwo.
^ Petnomocnik moze bye ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow

w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

11.17 Oswiadczenia lub dokumenty na podstawie, ktorych, Zamawiaj^cy dokona oceny
skutecznosci zastrzezenia informacji zawartych w ofercie, stanowia.cych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jezeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

11.18 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ja. wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmia
jak i wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego wniosk
podpisanego przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.19 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty musza. bye ztozone w miejscu
i wedtug zasad obowia.zuja.cych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty zawieraja.ce zmiany lub wycofanie nalezy dodatkowo opatrzyc dopiskiem
"ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". W przypadku ztozenia kilku ,,ZMIAN" koperty kazdej
,,ZMIANY" nalezy dodatkowo opatrzyc napisem ,,zmiana nr ".

11.20 Wraz z wnioskiem o zmiany lub wycofanie ztozonej oferty nalezy ztozyc dokumenty
potwierdzaja.ce uprawnienie osoby/osob podpisuja.cych wniosek do
reprezentowania Wykonawcy, (jezeli uprawnienie to nie wynika z dokumentow
zata.czonych do oferty).

11.21 w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem
"ZMIANA" zostana. otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawieraja.cych oferty.

11.22 Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:

11.22.1 zmiany zostana. dota.czone do oferty,

11.22.2 w przypadku ofert wycofanych, koperta z oferta. Wykonawcy nie bedzie
otwierana i zostanie zwrocona na jego wniosek.

12 MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferte nalezy umiescic w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiaja.cym odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone
nazwa. (firma.) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

_ :ad Miasta Lodzi Q
Departament Obslugi • &
\i •
Wydzial Zam6wiert ul. Ks. Skorupki 21 tel.:+48 42 638 48 88 e-mail: zamowlenla@uml.lodz.pl
Publicznych 90-532 L6dz fax.: +48 42 638 48 77 http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/



DOA-ZP-II.271.83.2019

URZA.D MIASTA fcODZI

nazwa (firma) Wykonawcy
ad res Wykonawcy

DOA-ZP-II.271.83.2019

Urzqd Miasta Lodzi
Wydziat Zamowieri Publicznych

w Departamencie Obslugi i Administracji
ul. ks. Ignacego Skorupki 21

90-532 L6dz

Dostawa zestawu hydraulicznych narz$dzi do ratownictwa drogowego
dla OSP Lodz - taskowice

,,Nie otwierac przed dniem 01.08.2019 r. do godz. 11:00"

12.2 Oferte nalezy ztozyc w sekretariacie Wydziatu Zamowieh Publicznych
w Departamencie Obslugi i Administracji Urzedu Miasta Lodzi, ul. ks. Ignacego
Skorupki 21, 90-532 Lodz, pokoj nr 8, III pietro, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 01.08.2019 r. do godz. 10:00

12.3 Zamawiaja.cy nie ponosi odpowiedzialnosci za:
12.3.1 ztozenie przez Wykonawcy oferty po terminie skfadania ofert,
12.3.2 ztozenie oferty w innym niz okreslonym w pkt 12.2 OIWZ miejscu,
12.3.3 ztozenie oferty nieopisanej w sposob okreslony w pkt 12.1 OIWZ -

uniemozliwiajqcy identyfikacj§ oferty, lub postepowania, ktorego dotyczy.

12.4 Zamawiaja.cy niezwtocznie zwroci Wykonawcy oferte, ktora wptyneta po terminie1

okreslonym w pkt 12.2 OIWZ.

12.5 Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Wydziatu Zamowieri Publicznych Departament
Obslugi i Administracji Urzedu Miasta Lodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 -
III pietro, pok. nr 15.

w dniu 01.08.2019 r. o godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona niezwtocznie na stronie
internetowej http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1 Censj ofertowq wymieniona. w Formularzu ofertowym (Zal^cznik nr 2 do OIWZ)

jest ryczattowa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamowienia,
podana w punkcie 5 Formularza ofertowego.

13.2 Podana w ofercie cena brutto musi uwzgledniac wszystkie wymagania
Zamawiaja.cego okreslone w niniejszej OIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytulu nalezytego oraz zgodnego z umowq (§ 3 cena
i warunki platnosci) i obowia.zuja.cymi przepisami wykonania przedmiotu
zamowienia.

13.3 Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokladnie zapoznat si^ ze szczegolowym opisem
zakresu zamowienia, jaki ma zostac wykonany oraz wytycznymi do jego
wykonania.
qd Miasta Lodzi
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13.4 W cenie oferty uwzglednia si§ podatek od towarow i ustug oraz podatek akcyzowy,
jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzeda± towaru (ustugi) podlega
obcia.zeniu podatkiem od towarow i ustug lub podatkiem akcyzowym. Przez cene
rozumie si§ takze stawk§ taryfowa.. Ustalenie prawidtowej stawki podatku
VAT / podatku akcyzowego, zgodnei z obowiazuiacymi przepisami ustawv
0 podatku od towarow i ustug / podatku akcyzowym. nalezv do Wykonawcy.

,13.5 Wykonawca, sktadajqc oferte, jest zobowiqzany poinformowac zamawiaja.cego
(w Formularzu oferty), czy wybor jego oferty bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiaja.cego obowia.zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT,
wskazuja.c nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuja.c ich wartosc bez kwoty
podatku VAT.

13.6 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, sktadaja.c oferty, jest
zobowia.zany poinformowac Zamawiaj^cego (w Formularzu oferty), czy wybor jego
oferty bedzie prowadzic do powstania u Zamawiaja.cego obowia.zku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, wskazuja.c nazw§ (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktbrych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic do jego
powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku VAT.

13.7 Ceny podane w Formularzu ofertowym musza. bye wyrazone w PLN,
z doktadnoscia. do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty nalezy zaokra.glic do petnych
groszy, przy czym kohcowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koricowki 0,5 i wyzsze
zaokra.gla si§ do 1 grosza (ostatnia. pozostawiona. cyfr§ powieksza sie o jednostk^1

13.8 Podana w ofercie cena brutto musi uwzgledniac wszystkie wymagani
Zamawiaja.cego okreslone w niniejszym OIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z umowa.
1 obowia.zuja.cymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia.

13.9 Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacjf niniejszego zamowienia zostaty
okreslone we wzorze umowy (Zatqcznik nr 6 do OIWZ).

14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiaja.cy nie za.da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15 INFORMACJE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiaja.cego terminie
i miejscu.

15.2 Osoby reprezentuja.ce Wykonawcy przy zawieraniu umowy powinny posiadac ze
soba. dokumenty potwierdzaja.ce ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynikac z dokumentow zata.czonych do oferty.

15.3 Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si§ o udzielenie zamowienia ponosza. solidarna.
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

15.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyc Zamawiaja.cemu:
HTza.d Miasta Lodzl -\t Obstugi • ' '
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15.4.1 umowe regulujqcq wspotprac§, w przypadku wyboru oferty Wykonawcow
wspolnie ubiegajqcych si§ o udzielenie zamowienia;

15.4.2 umowe spolki cywilnej, (jesli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie
dofa.czyHego dokumentu do oferty).

15.5 Wszystkie kserokopie dokumentow winny bye potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem przez osobe uprawomocniona. do wyst^powania w imieniu
Wykonawcy.

15.6 Nieztozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 15.4 OIWZ moze zostac
potraktowane, jako uchylanie si§ przez Wykonawc§ od zawarcia umowy.

15.7 Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si? od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiaja_cy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spefnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte
najwyzej oceniana. sposrod pozostafych ofert.

16 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

16.1 W postepowaniu komunikacja mi^dzy Zamawiaja.cym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.
osobiscie, za posrednictwem postahca przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
droga. elektroniczna. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

16.2 Jezeli Zamawiaja.cy lub Wykonawca przekazuja. oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, kazda ze stron na za^danie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

16.3 Osobami(aJ upowaznionymi(a.) przez Zamawiajqcego do kontaktowania si§
z Wykonawcami jest: Dariusz Himstedt, Agnieszka Balcerak.

16.4 Korespondencje do Zamawiajqcego (powotujqc sie w tytule na nr referencyjny
post^powania: (DOA-ZP-II.271.83.2019) nalezy kierowac:

• pisemnie na adres:
Wydziat Zamowieh Publicznych
w Departamencie Obslugi i Administracji
Urzedu Miasta Lodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Lodz

• droqa elektroniczna na adres: zamowienia@uml.lodz.pl

UWAGA! Zata.czniki do poczty elektronicznej moga. bye przekazywane
wformatach obstugiwanych przez programy Word 2007, Excel
2007, Adobe Reader

16.5 Korespondencja w niniejszym post^powaniu prowadzona jest w j^zyku polskim.

Bza.d Miasta Lodzl -\
Departament Obstugi • '£-
i Administracji •
Wydzial Zamowien ul. Ks. Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 e-mail: zamowlenla@uml.lodz.pl
Publicznych 90-532 t6di fax.:+48 42 63848 77 http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/



DOA-ZP-II.271.83.2019

URZADMIASTAtODZI

Oznacza to, ze wszelka korespondencja w innym jezyku niz jezyk polski winna bye
ztozona wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

17 INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH. W JAKICH MOGA
BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM
A WYKONAWCA

ozliczenia miedzy Zamawiaja^cym a Wykonawca. prowadzone bedq w ztotych polskich
(PLN).

18 INFORMACJE O PRAWIE ZAMAWIAJACEGO
18.1. Zamawiaja.cy ma prawo do:
18.1.1. odwotania lub zmiany warunkow postepowania,
18.1.2. nierozpatrywania danej oferty,
18.1.3. zamkniecia postepowania bez wyboru oferty,
18.1.4. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajqcy najpierw dokona oceny

ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu,

18.1.5. zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostate kwestie zwia^zane
z umowa. zostafy uregulowane w we wzorze umowy, stanowiqcym Zata,cznik
nr 6 do OIWZ,

18.1.6. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc prowadzenia negocjacji z Wykonawca
jako formy kolejnego etapu postepowania zgodnie z § 12 ust. 5 Zarzqdzeni
Nr4679A/ll/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 pazdziernika 2016 r. ze zm.

19 KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporza.dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia.zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) uprzejmie informujemy, ze:
19.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzibq

w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Lodz, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48
(42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

19.2 Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka
Koztowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.

19.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Ogolna. podstawe do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogolnego
rozporza^dzenia.
Szczegotowe cele przetwarzania danych zostaty wskazane w nastepujqcych
przepisach:
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19.

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1025),

c) ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z2017r. poz. 2077).

Dane osobowe moga. bye udostepniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowia.zuja.cych przepisow prawa, a ponadto
odbiorcom danych w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych, tj.
podmiotom swiadcza.cym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi informatyczne,
bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biora.cym udziat w postepowaniach
o udzielenie zamowienia publicznego. Dane osobowe moga. bye rowniez
przekazywane do pahstw trzecich, na podstawie szczegolnych regulacji prawnych,
w tym umow miedzynarodowych.
Dane osobowe b^da. przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

19.6 W zwia.zku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisow prawa,
posiada Pani/Pan prawo do:

19.6.1 dostepu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego
rozporza.dzenia;

19.6.2 sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporza.dzenia.
19.7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urze<

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danyc
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

19.8 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest Pani/Pan
zobowia.zana(y) do ich podania. Konsekwencja. niepodania danych osobowych
b^dzie brak mozliwosci zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

19.9 Dane nie b§da. przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez
w formie profilowania.

19.10 Wykonawca, wypetniajqc obowiajzki informacyjne wynikajqcy z art. 13 lub art.
14 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w tym postepowaniu sktada stosowne oswiadczenie
zawarte w Formularzu ofertowym (Zata.cznik nr 2 do OIWZ).

20 WYKAZ ZALACZNIKOW DO OIWZ

Lp.

1.

2.

3.

Oznaczenie
Zata.cznika

Zata.cznik Nr 1

Zata.cznik Nr 2

Zata.cznik Nr 3

Nazwa Zata.cznika

Opis przedmiotu zamowienia

Formularz ofertowy

Wzor oswiadczenia dotycza.cego spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu

Miasta todzi
epartament Obstugi

I Adminlstracji
Wydziat Zam6wiert
Publicznych

14
ul. Ks. Skorupki 21
90-532 t6dz

tel.: +48 42 638 48 88
fax.: +48 42 638 48 77

e-mail: zamowienlaOuml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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4.

5.

,..

"

Zat^cznik Nr 4

Zatqcznik Nr 5

Zatqcznik Nr 6

Zala.cznik Nr 7

Wzor oswiadczenia dotycza^cego przestenek wykluczenia
z postepowania

Wzor wykazu dostaw

Wzor umowy

Zarzqdzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18 pazdziernika 2016 r., Zarzqdzenie Nr
7085/VII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26
pazdziernika 2017 r.

Wskazane powyzej zata.czniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt 11
niniejszego OIWZ. Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany wielkosci pol zatqcznikow oraz
odmiany wyrazow wynikaja.ce ze ztozenia oferty wspolnej. Wprowadzone zmiany
nie moga. zmieniac tresci zatqcznikow.

Miasta Lodzi
Departament Obstugi
I Admlnistracji
Wydzlat Zamowlert
Publicznych

15
ul. Ks. Skorupki 21
90-532 t6di

tel.: +48 42 638 48 88
fax.: +48 42 638 48 77

e-mail: zamowlenla@uml.lodz.pl
hltp://bip. uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/


