
Ogłoszenie nr 47960 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb

Zarządu Zieleni Miejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: 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 realizowały 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

nie

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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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:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 101465672, ul. Konstantynowska 

8/10, 94-303  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426327579, e-mail zamowienia@zzm.lodz.pl, faks

+48426329290.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

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)

tak

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

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

tak

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

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

adresem
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nie

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

Elektronicznie

nie

adres

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

sposób:

nie

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

sposób:

tak

Inny sposób:

16.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Adres:

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej

Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=765d98f4-adf0-41ed-acfb-...

3 z 18 2017-03-21 11:57



Tak

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

wszystkich części

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

wykonawcy:

3

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: [Wszelka numeracja przywołana

treści niniejszego Ogłoszenia jest zgodna z numeracją zawartą w SIWZ]

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

II.6) Całkowita wartość 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 art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

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:

data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2017 r. z uwzględnieniem

nw. etapów prac: 4.1.1 Dot.: Część 1 4.1.1.1 wykonania projektów wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na

prowadzenie prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - do 90 dni od daty podpisania umowy

4.1.1.2 uzyskania decyzji na prowadzenie prac – do 35 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie do Wydziału

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi , 4.1.1.3 pełnienia nadzoru autorskiego – do 30.11.2017 roku. 4.1.2 Dot.

Części 2: 4.1.2.1 wykonania projektów wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie prac do Wydziału
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Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - do 40 dni od daty podpisania umowy 4.1.2.2 uzyskania decyzji na

prowadzenie prac – do 35 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu

Miasta Łodzi , 4.1.2.3 pełnienia nadzoru autorskiego – do 30.11.2017 roku. 4.1.3 Dot. Części 3: 4.1.3.1 wykonania

projektów wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta Łodzi - do 50 dni od daty podpisania umowy 4.1.3.2 uzyskania decyzji na prowadzenie prac – do 35 dni

od daty złożenia wniosku o jej wydanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi , 4.1.3.3 pełnienia

nadzoru autorskiego – do 30.11.2017 roku. 4.1.4 Dot. Części 4: 4.1.4.1 wykonania projektów wraz ze złożeniem

wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - do 90 dni

od daty podpisania umowy 4.1.4.2 uzyskania decyzji na prowadzenie prac – do 35 dni od daty złożenia wniosku o jej

wydanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi , 4.1.4.3 pełnienia nadzoru autorskiego – do

30.11.2017 roku. 4.1.5 Dot. części 5: 4.1.5.1 wykonania projektów wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na

prowadzenie prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - do 50 dni od daty podpisania umowy,

4.1.5.2 uzyskania decyzji na prowadzenie prac – do 35 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie do Wydziału

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, 4.1.5.3 pełnienia nadzoru autorskiego – do 30.11.2017 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 5.1.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 5.2.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.3.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami z uprawnieniami do

projektowania w specjalności: 5.3.1.1 dla Części 1: 5.3.1.1.1 architektonicznej – minimum 1 osoba, 5.3.1.1.2

inżynieryjnej drogowej – minimum 1 osoba. 5.3.1.2 dla Części 2: 5.3.1.2.1 architektonicznej – minimum 1 osoba.

5.3.1.3 dla Części 3 i 4: 5.3.1.3.1 architektonicznej – minimum 1 osoba, 5.3.1.3.2 instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 1 osoba. 5.3.1.4 dla Części 5: 5.3.1.4.1

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 1 osoba.

UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
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budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 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 kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.

12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz.

65). c) Zamawiający dopuszcza by tą samą osobę wskazać w zakresie w jakim potwierdza spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, w więcej niż jednej części.

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: 5.4 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22 a Ustawy. 5.4.1 Wykonawca może 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 innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 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. 5.4.3 Zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, 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

Ustawy (w zakresie określonym w pkt 6 SIWZ). 5.4.4 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 zdolności są wymagane. 5.4.5 Wykonawca, który polega na

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.4.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe

lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.4.6.1 zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.4.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=765d98f4-adf0-41ed-acfb-...

6 z 18 2017-03-21 11:57



III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.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 kryteriów selekcji

nie

III.4) 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 3 USTAWY PZP:

III.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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) 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 2 USTAWY PZP

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

8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego

potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ;

8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania –

Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 8.2.3.1 w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim

powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o jakich

mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.3.2 składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu

na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
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zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu,

który określa w szczególności: 8.2.3.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2.3.2.2

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

8.2.3.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.3.2.4 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. 8.2.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w 8.2.2 SIWZ.

8.2.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ

składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO

zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

(http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający

wraz z informacją o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.3.1 Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.4 Forma składanych dokumentów 8.4.1 Oświadczenia, o których

mowa w pkt. 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

8.4.2 Pozostałe dokumenty, (inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.4.1 SIWZ) składane są w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.4.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z

tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 8.4.4 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

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=765d98f4-adf0-41ed-acfb-...

8 z 18 2017-03-21 11:57



wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8.4.5 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, zamawiający w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń

lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

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

nie

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

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 oferty wariantowej:

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  
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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:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

elektronicznych:

nie

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

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

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

negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, 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):
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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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100

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 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:
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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 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:

nie

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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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 zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

[Odniesienia w treści do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzór umowy] § 6 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany

terminu, o którym mowa w § 6 ust.1 w przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę, w okolicznościach

udokumentowanych przez niego, takich jak np.: a. przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych

uzgodnień/warunków dokumentacji/decyzji( w zakresie ust.1a ,b, c) b. przedłużającej się realizacji prac objętych

nadzorem autorskim ( w zakresie ust.1 c). 3. Termin określony w § 6 ust.1 pkt. a może ulec wydłużeniu o okres

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zakresu prac przewidzianego niniejszą umową, o której mowa w ust.

2 pkt. a, b. Przyczyny i okres wydłużenia terminu wymagają wcześniejszego pisemnego uzasadnienia przez

Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego. 4. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji prac budowlanych

objętych zakresem przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o czym Zamawiający powiadomi

Wykonawcę, termin zakończenia określony w ust.1 pkt. c ulega przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac.

Zmiana terminu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 29/03/2017, godzina: 09:00,

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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

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

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: 3.1.1 Część 1: „Opracowanie na mapie do celów projektowych dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na modernizację zieleńca miedzy ul. Gdańską a ul. Kopernika - działka nr 214/3, obręb P-20”

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:3.1.1.1 opracowanie mapy do celów

projektowych staraniem i na koszt Wykonawcy, 3.1.1.2 rozbiórkę pozostałości wewnętrznego starego ogrodzenia z

siatki oraz bramy (wraz z podmurówką), w miejsce podmurówki zaprojektowanie np. murka oporowego z siedziskami –

mapka poglądowa – Załącznik nr 1 do Części 1; 3.1.1.3 rozbiórkę starego budynku dawnej trafostacji ; 3.1.1.4 remont

istniejącego ogrodzenia i uzupełnienie brakującego fragmentu po rozbiórce budynku trafo; 3.1.1.5 remont parkingu od

strony ul. Gdańskiej z wyznaczeniem miejsc postojowych i miejsca dla osoby niepełnosprawnej oraz rozwiązanie

odpływu wód opadowych z terenu parkingu; 3.1.1.6 remont parkingu od strony ul. Kopernika z wyznaczeniem miejsc

postojowych i miejsca dla osoby niepełnosprawnej oraz rozwiązanie odpływu wód opadowych z terenu parkingu.

3.1.1.7 przebudowę i remont alejek (ominięcie terenu działki 216/1), 3.1.1.8 skomasowanie, remont istniejących

urządzeń zabawowych wraz z piaskownicą i wygrodzenie placu zabaw od reszty zieleńca niskim płotkiem; 3.1.1.9

wykonanie nasadzeń roślinnych i założenie trawników; 3.1.1.10 wymianę piktogramów, tablic z regulaminem placu

zabaw, 3.1.1.11 wymianę starych koszy na śmieci, 3.1.1.12 renowacja ławek z wymianą listew, które winny być

poddane obróbce stolarskiej oraz pomalowane dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem

wodoodpornym z połyskiem; 3.1.1.13 pozostały zakres prac uzgodniony z Zamawiającym, a niezbędny do wykonania

niniejszego przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zamawiający informuje, iż: a) Teren wykonywania robót nie jest objęty

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=765d98f4-adf0-41ed-acfb-...

14 z 18 2017-03-21 11:57



ochroną konserwatorską. Jednakże ze względu na fakt, iż w/w prace wykonywane będą w otoczeniu zabytków (działki

nr214/2, 217/1 Wykonawca winien dokonać niezbędnych uzgodnień z WUKZ). b) W związku z wcześniejszym

zleceniem wykonania zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację placu

zabaw na zieleńcu u zbiegu ul. Gdańskiej i Kopernika”, niniejsza dokumentacja winna być ściśle skorelowane z w/w

projektem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont alejek i ławek na Skwerze im. H.

Dubaniewicza - działki nr: 503/1, 503/22, 503/24, 503/26, 503/33, 503/36, 503/41, 503/49, 503/51, 503/52 w obrębie

G-12”

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:3.1.2.1 wymianę nawierzchni z płyt

chodnikowych (50x50 cm i 35x35 cm) na kostkę betonową w kolorze szarym wraz z wymianą krawężników na ok. 2

300 m2 alejek – mapka poglądowa - Załącznik nr 1 do Części 2. 3.1.2.2 na 47 ławkach: wyczyszczenie i pomalowanie

stelaży na kolor antracytowo-szary, wymianę listew na drewniane (z drzew iglastych, bez żywicy) poddanych obróbce

stolarskiej oraz pomalowanych dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym

z połyskiem, każda listwa przykręcona śrubami zabezpieczonymi przed wykręceniem. Uwaga: Zamawiający informuje,

iż: a) z zakresu projektowania wyłączone działki nie będące własnością Gminy Miasta Łodzi, tj.: 503/48, 503/50,

503/55, 503/56, 503/57, 503/58 w obrębie G-12., b) teren objęty projektowaniem nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

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

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego alejek w

Parku Na Smulsku w Łodzi – działka 100/5 w obrębie P-39”

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:3.1.3.1 wykonanie

energooszczędnego oświetlenia solarnego na słupach wzdłuż istniejących alejek parkowych na terenie parku zgodnie z

załączoną mapka poglądowa wg. załącznika nr 1 do Części 3, 3.1.3.2 szczegóły techniczne w tym: kolorystyka, rodzaj

opraw i słupów zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą, 3.1.3.3 uporządkowanie wejścia do parku od strony ul.

Nowy Józefów poprzez zamontowanie wzdłuż granicy parku słupków oraz szlabanu. 3.1.3.4 uzyskanie decyzji na

prowadzenie prac, Uwaga: a) Zamawiający informuje, iż teren objęty projektowaniem nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rewitalizację Placu Piastowskiego” -

działki nr: 303/1, 303/2, 303/3, w obrębie B-46”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
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określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.4.1 opracowanie mapy do celów

projektowych staraniem i na koszt Wykonawcy, 3.1.4.2 budowę dużego ogrodzonego placu zabaw składającego się z

urządzeń dla dzieci w różnym wieku, w tym: z piaskownicy; 2-3 urządzeń wielofunkcyjnych (ze zjeżdżalnią, ścianą

wspinaczkową, drabinkami, trampolinami, itp.), kilku huśtawek różnego typu, karuzeli, jednego urządzenia

dostosowanego dla osób niepełnosprawnych itp., 3.1.4.3 budowę ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną i inne gry,

z bezpieczną nawierzchnią, bramkami, koszami do gry w koszykówkę itp. 3.1.4.4 wykonanie siłowni zewnętrznej (do

10 urządzeń z kilkoma atlasami treningowymi+ ewentualnie jedno urządzenie dostosowane dla osób

niepełnosprawnych); 3.1.4.5 wymianę nawierzchni istniejących alejek na kostkę betonową, 3.1.4.6 budowę niewielkich

placów w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie oraz nawierzchni pod obiektami małej architektury, takimi jak: ławki,

stoliki szachowe czy urządzenia siłowni; 3.1.4.7 dostawę i montaż obiektów małej architektury w tym m.in.: 25 ławek,

minimum 25 koszy na śmieci, 4 stolików do gry w szachy i chińczyka, 1 lub 2 stołów do ping ponga oraz 8 stojaków

rowerowych; 3.1.4.8 wykonanie nasadzeń grup dużych krzewów w celu izolacji przestrzeni rekreacyjnych placu od

sąsiadujących z nimi ulic oraz krzewów ozdobnych; 3.1.4.9 rekultywację trawników w miejscach uzgodnionych z

Zamawiającym (rodzaj nasadzeń do uzgodnienia). 3.1.4.10 wykonanie monitoringu 3.1.4.11 wykonanie przyłącza

energetycznego dla potrzeb monitoringu w oparciu o uzyskane z PGE przez Wykonawcę warunki zasilania. 3.1.4.12

pozostałe szczegóły zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą, 3.1.4.13 uzyskanie decyzji na prowadzenie prac,

Uwaga: a) Zamawiający informuje, iż teren objęty projektowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie małej rozdzielni prądu w

parku Podolskim”

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
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.5.1 opracowanie mapy do celów

projektowych staraniem i na koszt Wykonawcy, 3.1.5.2 budowę przyłącza elektrycznego; 3.1.5.3 wykonanie małej

rozdzielni prądu – Załącznik nr 1 do części 5 (mapka poglądowa) 3.1.5.4 wystąpienie do PGE S.A. o warunki zasilania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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