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Ogłoszenie 
 
 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury 
otwartej na: 

 
 
 

Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego 
 
 
 

Nr sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 
 
 
o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro jednocześnie wyłączonej ze stosowania 
ustawy na mocy art. 4 d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - zwanej dalej Pzp) 
 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin planowania i udzielania zamówień 
publicznych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi wprowadzonego Zarządzeniem 
nr 65/2016 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2016 r. 
(analogicznie do regulacji określonej w § 11.2 Regulaminu w której dla zamówień na sługi 
społeczne których wartość przekracza 30 000 euro a nie przekracza 750 000 euro stosuje 
się przepisy procedury otwartej). 
 

 
Zatwierdził: 

 
Zastępca DYREKTORA 

ds. Finansowych i Administracyjnych 
 
 

 
Milena Olczak 

 
 
Łódź, dnia 03.04.2017 r. 
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1 ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
Internet: www.zzm.lodz.pl,   
e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl 
Nr telefonu: (0 42) 632 75 09 

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  2.1

2.1.1 Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

1) Główny kod CPV: 77231000-8 Usługi gospodarki leśnej 

2.1.2 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji 
urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych będących w posiadaniu 
(administrowaniu, władaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w 
Łodzi tj.  opracowanie: 

1) projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z programem ochrony 
przyrody; 

2) operatów technicznych zmian gruntowych; 
3) prognozy odziaływaniu dokumentacji urządzenia lasu na środowisko, w 

przypadku wyznaczania przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.1.3 Przedmiotem zamówienia objęte są lasy oraz inne grunty będące w posiadaniu 
(władaniu, administrowaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w 
Łodzi położone na terenie miasta Łodzi oraz na terenie gminy Pabianice. W 
przypadku nieruchomości będących we współposiadaniu w przedmiot umowy 
wchodzą wyłącznie części działek będące w posiadaniu Leśnictwa Miejskiego, z 
zastrzeżeniem części wydzierżawianych innych podmiotom lub osobom, które należy 
ująć w opracowanej dokumentacji. 

2.1.4 Informacje dotyczące powierzchni gruntów, w tym lasów i ilości działek oraz 
szacunkowej ilości działek do objęcia operatami zmian gruntowych zawiera poniższa 
tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie Miasto Łódź Gmina 
Pabianice 

Razem 

1 Powierzchnia gruntów: 1 578,34 ha 24,54 ha 1 602,88 
ha 

2 - w tym lasy: 1 500,66 ha 15,48 ha 1 516,14 
ha 

3 Ilość działek: 749 szt. 152 szt. 901 szt. 

4 Szacunkowa ilość działek do 
objęcia operatami zmian 
gruntowych: 

80 szt. 20 szt. 100 szt. 
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2.1.5 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powierzchni gruntów i ilości działek, 
wskazanych w powyższej tabeli, wynikającą w szczególności z aktualizacji stanu 
władania oraz aktualizacji użytków gruntowych. 

2.1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac znajduje się w umowie. 

2.1.7 Miejsce wykonania: lasy oraz inne grunty będące w posiadaniu (władaniu, 
administrowaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 
położone na terenie miasta Łodzi oraz na terenie gminy Pabianice 

2.1.8 Warunki gwarancji i rękojmi za wady: gwarancja 36 miesięcy (okres gwarancji = 
okresowi rękojmi) 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.2

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 3.1
2017 r. Przewiduje się 2 etapy wykonania przedmiotu zamówienia: 

3.1.1 1 etap wykonanie całości robót geodezyjnych i terenowych prac taksacyjnych – 
termin nie dłuższy niż do 31 lipca 2017 r.; 

3.1.2 2 etap wykonanie prac kameralnych i zakończenie całości przedmiotu umowy – 
termin do 30 listopada 2017 r. 

4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają poniższe warunki  udziału w postępowaniu: 

 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 4.1
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 4.2
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie.  

 posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację 4.3
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

4.3.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej 1 usługę opracowania dokumentacji urządzenia lasu 
spełniającą łącznie poniższe wymagania: 

4.3.1.1 dla lasów o powierzchni co najmniej 1 000 ha, niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, na terenie powiatu grodzkiego, 

4.3.1.2 wraz z wykonaniem operatów technicznych zmian gruntowych dla co najmniej 70 
działek ewidencji gruntów, 

4.3.2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował niezbędnym sprzętem i 
wyposażeniem umożliwiającym realizację zamówienia tj. co najmniej: 

4.3.2.1 profesjonalnym programem map numerycznych pozwalającym na wykonanie 
opracowania w standardzie GIS np. ArcGis lub równoważnym; 

4.3.2.2 - 2 odbiornikami systemu nawigacji satelitarnej GPS; 

4.3.2.3 - 2 średnicomierzami o dokładności pomiaru 1 mm; 
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4.3.2.4 - 2 wysokościomierzami; 

4.3.2.5 - 2 dalmierzami lub taśmami mierniczymi długości co najmniej 25 m. 

 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.  4.4

4.4.1 Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w 
zakresie wykazywania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 
4.3.1 Ogłoszenia (wiedza i doświadczenie).  

4.4.2 Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w zakresie 
wykazywania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 4.3.2 
Ogłoszenia (sprzęt i wyposażenie).  

4.4.2.1 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. 

4.4.2.2 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. 

4.4.2.3 Jeżeli zdolności techniczne (sprzęt i wyposażenie) podmiotu - na którego zasobach 
polega wykonawca  -  nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego: 

4.4.2.3.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

4.4.2.3.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne. 

5 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak 5.1
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 

 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 5.2
16–20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 5.3
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. 
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 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem 5.4
wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, 
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 5.5
o udzielenie zamówienia. 

6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 6.1

6.1.1 w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać 
z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie 
potwierdzonego odpisu; 

6.1.2 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 

6.1.3 każdy z nich składa oświadczenia o których mowa w 7.2 Ogłoszenia. Oświadczenia 
te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

6.1.4 każdy z nich składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej o którym mowa w pkt 7.3 Ogłoszenia, 

6.1.5 działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa 
w pkt 6.1 Ogłoszenia, mogą załączyć do oferty oryginał lub notarialnie potwierdzony 
odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania 
wspólników. 

6.1.6 Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 7.1
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu 7.2
wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu: 

7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 

7.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 



ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 
 

Strona 6 z 10 
 
 

7.2.3.1 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 
7.2.1 i 7.2.2 Ogłoszenia; 

7.2.3.2 składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na 
potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował niezbędnymi 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: 

7.2.3.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

7.2.3.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

7.2.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 
oświadczenia z pkt 7.2.1 i 7.2.2 Ogłoszenia 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. 

 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, 7.3
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.  

7.3.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została 7.4
oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich 
złożenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i brak podstaw wykluczenia: 

7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 

7.4.1.1 dowodów określających czy usługi wykazane w oświadczeniu o którym mowa w pkt 
7.2.1 Ogłoszenia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; 

 Forma składanych dokumentów 7.5
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7.5.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Ogłoszenia 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. 

7.5.2 Pozostałe dokumenty, (inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.5.1 
Ogłoszenia) 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.  

7.5.3 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. 

7.5.4 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 wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.   

7.5.5 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. 

8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OBÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 8.1
informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną 
(z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr referencyjny 8.2
postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 należy kierować w jednej z form: 

a) pisemnie na adres: 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 lub 

b) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zzm.lodz.pl   
UWAGA Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach 
obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader. 

mailto:zamowienia@zzm.lodz.pl
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 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 8.3
Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być 
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9 TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 9.1

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.2

10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 10.1
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. Jeżeli 10.2
Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty 
złożone przez tego Wykonawcę. 

 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 10.3
formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 10.4
nieważności. 

 Formularz oferty musi być podpisany przez Wykonawcę. Oferta powinna być 10.5
podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta, załączniki zostaną podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

 Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać dołączone do oferty i musi być 10.6
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku 
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 10.7
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10.8

 Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 10.9

 Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub 10.10
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do 
wykluczenia z postępowania. 

11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 11.1
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 



ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017 
 

Strona 9 z 10 
 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 
„Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego”  
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Nie otwierać przed dniem       11.04.2017 r. do godz. 11:00 

 
 

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, 11.2
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-
15:30 w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 11.04.2017 r. do godziny 10:45 

 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:  11.3

11.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,  

11.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,  

11.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający 
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 

 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 11.4
Wykonawcy bez otwierania. 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.04.2017 r. o godz. 11:00, 11.5
Łódź ul. Konstantynowska 8/10. 

 Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert.  11.6

12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona 12.1
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 12.2

 Cena może być tylko jedna. 12.3

 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 12.4
ofertowym”. 

 Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 12.5
zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, 
rabaty i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 12.6
podatkowych. 
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13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny.  13.1

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 13.2
przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Przyznanie ilości punktów ofertom 
będzie odbywać się wg poniższej zasady: 

13.2.1 Kryterium C „Cena” – waga 100%. Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze 
wzoru: 

C = Cn / Cb x 100 pkt 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 
Cn – cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT 
Cb – cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT 

 

 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert 13.3
niepodlegających odrzuceniu, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert uzyska taka samą 
liczbę punktów, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Ceny w 
złożonych ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofertach pierwotnych. 

 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 13.4
przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym 13.5
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę 
pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe 
użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 
niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 13.6
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią 13.7
ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym 
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco 13.8
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje 
odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 13.9

 Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 13.10
ustawy Pzp, oraz dodatkowo w sytuacji gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżało 
w interesie Zamawiającego. 

 
 


