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1 Określenie Zamawiającego 

Zamawiający: 
Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 
tel.: +48 (42) 632-75-09 
fax: +48 (42) 632-92-90 
e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl 
http://bip.zzm.lodz.pl/ 

2 Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu 

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 2.1
art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”, o wartości 
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 Ustawy. 

 W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych 2.2
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2014 r.  poz. 121). 

3 Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o ofertach częściowych 

 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń małej architektury w n/podanych 3.1
częściach: 

 

3.1.1 Część 1: Dostawa oraz montaż koszy na śmieci, koszy na psie odchody, 
demontaż uszkodzonych koszy, dostawę wkładów do koszy na śmieci na 
terenie Łodzi: 

 Zakres prac obejmie: 3.1.1.1

3.1.1.1.1 dostawę 57 koszy na śmieci, 

3.1.1.1.2 montaż 57 koszy w gruncie, 

3.1.1.1.3 dostawę 10 wkładów wewnętrznych do koszy, 

3.1.1.1.4 demontaż 47 koszy,  

3.1.1.1.5 dostawę 2 koszy na psie odchody 

3.1.1.1.6 montaż 2 koszy na psie odchody 

 

 KOSZ NA ŚMIECI składa się z dwóch elementów: pojemnika zewnętrznego 3.1.1.2
na stałe przymocowanego do dwóch słupków oraz wyjmowanego wkładu. 

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
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3.1.1.2.1 Pojemnik zewnętrzny: pojemnik w kształcie walca o wysokości 50 
cm (+/- 1 cm) i średnicy 35 cm (+/- 1 cm) wykonany z 14 symetrycznie 
rozłożonych stalowych płaskowników 30/5 mm (+/- 1 mm) 
połączonych przy pomocy obręczy stanowiących górną i dolną 
krawędź, dno ażurowe o prześwicie nie większym niż 50 % wykonane 
ze stalowych płaskowników, mocowanie do słupków za pomocą 
czterech spawów. 

3.1.1.2.2 Wkład wewnętrzny: wyjmowany wkład wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej grubości 1 mm (+/- 0,1 mm) o wysokości 48 cm (+/- 0,5 
cm) i średnicy 32 cm (+/- 0,5 cm), wyposażony w popielniczkę, 
posiadający 4 symetrycznie umieszczone otwory odprowadzające 
wodę z dna średnicy 7 mm (+/- 1 mm), górna krawędź wkładu 
wzmocniona poprzez kołnierz wysokości 1 cm (+/- 1 mm) powstały 
z wywinięcia blachy, wkład pomalowany po stronie wewnętrznej oraz 
zewnętrznej na kolor czarny. 

3.1.1.2.3 Słupki: rury stalowe o średnicy 60 mm (+/- 1 mm) i wysokości 140 cm 
(+/-1 cm) zakończone kulkami o średnicy 60 mm (+/- 1 mm); słupki 
połączone półkolistym płaskownikiem 30/5mm (+/- 1 mm), 
stanowiącym zabezpieczenie przed wyjęciem wkładu wewnętrznego 
przez osoby postronne; mocowanie płaskownika przy pomocy 
zawiasu z zamkiem blokującym, zamykanym śrubą z łbem walcowym 
z gniazdem sześciokątnym (imbusowym). 

3.1.1.2.4 Pojemnik zewnętrzny i słupki malowane dwukrotnie farbą 
antykorozyjną w kolorze czarno szarym (20 szt.) (RAL 7021) lub 
w antracytowym szarym (37 szt.) (RAL 7016). Słupki wyposażone 
w poprzeczne stalowe kotwy  do zabetonowania w gruncie; 

3.1.1.2.5 Montaż kosza na trwałe w gruncie przez zabetonowanie w dole 
60x30x30 cm (+/- 1 cm); 

3.1.1.2.6 Demontaż uszkodzonych koszy: odkucie betonu, wykucie słupów, 
wywóz betonu na wysypisko, wywóz złomu na złomowisko, 
wyrównanie terenu, obsianie trawą. Dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentów wystawionych na Zarząd Zieleni Miejskiej dotyczących 
przyjęcia na złomowisko usuniętych koszy i słupków. 

3.1.1.2.7 Fot. 1. Kosz na śmieci 
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 KOSZ NA PSIE ODCHODY składa się z dwóch elementów: pojemnika 3.1.1.3
zewnętrznego na stałe przymocowanego do dwóch słupków oraz 
wyjmowanego wkładu wewnętrznego. 

3.1.1.3.1 Pojemnik zewnętrzny ze stali ocynkowanej i lakierowanej 
proszkowo, bez wewnętrznego dystrybutora worków z kotwą do 
zabetonowania. Otwory wrzutowe w ściance przedniej i tylnej, poniżej 
otworów wrzutowych przegroda stalowa z otworem o średnicy 26 cm 
(+/- 0,5 cm) nad wkładem mieszczącym się w komorze dolnej. 
Grubość ścianek pojemnika 3 mm (+/- 0,5 mm). Wymiary podane na 
fotografiach poniżej mogą mieć tolerancję +/- 1 cm. 

3.1.1.3.2 Wkład wewnętrzny: wyjmowany wkład wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej grubości 1 mm (+/- 0,1 mm), o wysokości 55 cm (+/- 
0,5cm) i średnicy 32 cm (+/- 0,5 cm); 

3.1.1.3.3 wkład wewnętrzny zabezpieczony przed wyciągnięciem przez osoby 
niepowołane ryglowaną na zamek ścianką tylną mocowaną 
zawiasowo i otwieraną na bok; 

3.1.1.3.4 Zamek z kluczem trójkątnym;  

3.1.1.3.5 Kosz montowany w gruncie poprzez bezpośrednie zabetonowanie 
słupków w dole o wymiarach 75x30x30 cm (+/- 1 cm) , słupki 
wykonane z  profilu otwartego ze stali ocynkowanej i lakierowanej 
proszkowo o przekroju trójkątnym, grubość  blachy profilu 3 mm (+/- 
0,5 mm); 

3.1.1.3.6 Pojemność wkładu - 43 l (+/- 1 l). 

3.1.1.3.7 kolor kosza: szary antracytowy RAL 7016 . 

3.1.1.3.8 Fot 2. Kosz na psie odchody.  
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Wymiary podane są w cm. 

 Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 3.1.1.4

 Dodatkowe kody CPV*: 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 3.1.1.5

 Kosze zostaną zamontowane w następujących obiektach: 3.1.1.6

3.1.1.6.1 Park Helenów - montaż 3 szt.; 
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3.1.1.6.2 Park im. Szarych Szeregów - montaż 3 szt.; 

3.1.1.6.3 Park Ocalałych - montaż 2 szt.; 

3.1.1.6.4 zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (ul. Pankiewicza/Al. Palki) - 
montaż 2 szt.; 

3.1.1.6.5 Park 3. Maja - montaż 5 szt., demontaż 5 szt.; 

3.1.1.6.6 Park im. ks. J. Poniatowskiego - montaż 20 szt., demontaż 20 szt.; 

3.1.1.6.7 Zieleniec przy ul. Wyspiańskiego/ ul. Chodkiewicza – montaż 4 szt., 
demontaż 4 szt.; 

3.1.1.6.8 Zieleniec osiedlowy przy ul. Maratońskiej - montaż 3 szt., demontaż 3 
szt.; 

3.1.1.6.9 Plac Piastowski - montaż 10 szt., demontaż 10 szt.; 

3.1.1.6.10 Park Widzewska Górka - montaż 5 szt., demontaż 5 szt.; 

3.1.1.6.11 Park Źródła Olechówki - montaż 2 szt. koszy na psie odchody; 

3.1.1.6.12 Siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej: wkład wewnętrzny 10 szt. 

3.1.2 Część 2: Dostawa i montaż ławek parkowych na terenie Łodzi: 

 Zakres prac: 3.1.2.1

3.1.2.1.1 - dostawa 25 ławek parkowych z rur okrągłych z podłokietnikami, 3 
szt. ławek stylizowanych (wachlarzowych); 

3.1.2.1.2 - montaż 28 ławek w gruncie, w tym pod 5 szt. ławek wykonanie 
nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa), a pod 3 szt. ławek 
przełożenie istniejącej kostki; 

3.1.2.1.3 - demontaż 3 ławek. 

 

  ŁAWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PODŁOKIETNIKAMI 3.1.2.2
o następujących parametrach:   

3.1.2.2.1 konstrukcja stalowa wykonana z rur o średnicy zewn. 42 mm (+/- 1 
mm), grubości ścianki 2,9 – 3,0 mm (rura ze szwem w kolorze 
antracytowym szarym RAL 7016); 

3.1.2.2.2 podłokietnik z rury stalowej o wym. jw., stanowiący przedłużenie 
przedniej nogi, połączonej z nogą tylną, równoległy do siedziska, na 
wysokości 15 –17 cm nad siedziskiem; 

3.1.2.2.3 ławka wzmocniona podłużnie i poprzecznie płaskownikiem szer. 4 cm 
(+/- 1 mm), grubości 0,5 cm (+/- 1 mm); 

3.1.2.2.4 konstrukcja malowana farbą podkładową a następnie nawierzchniowo 
lakierem kolor szary antracytowy RAL 7016; 
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3.1.2.2.5 siedziska i oparcie wykonane z listew drewnianych litych z drzew 
iglastych –(bez żywicy)  o wym. 2000mm x 80mm x 40 mm  (+/- 3 
mm) – (7 listew: 3 na oparcie, 4 na siedzisko), poddanych obróbce 
stolarskiej oraz pomalowane dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym 
kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym z połyskiem, każda 
listwa przykręcona 3 śrubami o średnicy 8 mm (+/- 1 mm), śruby 
zabezpieczone przed wykręceniem; 

3.1.2.2.6 wysokość siedziska – 43 cm (+/- 0,5 cm), wysokość od podłoża do 
górnej powierzchni siedziska), wysokość całkowita ławki – 87 cm (+/- 
1 cm), szerokość siedziska – 40 cm (+/- 0,5 cm), głębokość siedziska 
- 50 cm (+/- 0,5 cm), całkowita szerokość ławki - 65 cm (+/- 0,5 cm) 
(od przedniej nogi do rzutu oparcia ławki). 

3.1.2.2.7 Mocowanie ławki w gruncie: 

3.1.2.2.8 Ławki zamontowane na trwałe w gruncie przez zalanie fundamentów 
betonowych w 4 dołach       o wymiarach 30 x 40 x 50 cm (+/- 1 cm), 
betonem B15, wyrównanie terenu w obrębie ławki, posprzątanie i 
wywóz urobku.  

3.1.2.2.9 Pod 5 ławkami należy ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej na 
powierzchni 200 x 65 cm (+/- 0,5 cm). Kostkę należy ułożyć na 
podsypce cementowo-piaskowej z zagęszczeniem ręcznym 15 cm (+/- 
0,5 cm) (grubość warstwy po zagęszczeniu). Nawierzchnia otoczona z 
3 stron obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm (+/- 0,5 cm) na podsypce 
cementowo-piaskowej. Wypełnienie szczelin piaskiem. 

 
Fot 3. ŁAWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PODŁOKIETNIKAMI, listwy jak podano w opisie (25 szt.). 

 

 ŁAWKA STYLIZOWANA TYPU WACHLARZ (3 szt.) o następujących 3.1.2.3
parametrach:   

3.1.2.3.1 Konstrukcja ze stali ocynkowanej i lakierowanej o wymiarach 2000 x 
945 x 875 x 450 mm (+/- 5 mm). Profile prostokątne gięte o wymiarach 
60x30x3 mm (+/- 0,5 mm). 

3.1.2.3.2  Kolor szkieletu: szary antracytowy RAL 7016, 

3.1.2.3.3 Oszalowanie siedziska i oparcia wykonane z listew drewnianych litych 
z drzew iglastych – (bez żywicy) o wymiarach 2000 x40x80 mm (+/- 3 
mm) (10 listew: 5 na oparcie, 5 na siedzisko),  
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3.1.2.3.4 Kolor listew: poddane obróbce stolarskiej oraz pomalowane 
dwukrotnie impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem 
wodoodpornym z połyskiem. 

3.1.2.3.5 Mocowanie ławki w gruncie:  

3.1.2.3.6 Ławki zamontowane na trwałe w gruncie mocowana do podłoża za 
pomocą kotew przez zalanie fundamentów betonowych w 4 dołach o 
wymiarach 30 x 40 x 50 cm (+/- 1 cm), betonem B15, wyrównanie 
terenu w obrębie ławki, posprzątanie i wywóz urobku.  

3.1.2.3.7 Demontaż uszkodzonych ławek: odkucie betonu, wywóz betonu na 
wysypisko, wywóz złomu na złomowisko, wyrównanie terenu, obsianie 
trawą. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wystawionych na 
Zarząd Zieleni Miejskiej dotyczących przyjęcia na złomowisko 
usuniętych ławek. 

Fot. 4. ŁAWKA STYLIZOWANA TYPU WACHLARZ  

 

Wymiary na rysunku podano w mm. 

 

 Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 3.1.2.4
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 Dodatkowe kody CPV*: 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 3.1.2.5

 Ławki zostaną zamontowane w następujących obiektach: 3.1.2.6

3.1.2.6.1 Zieleniec przy ul. Łososiowej - montaż 5 szt.;  

3.1.2.6.2 Park im. Szarych Szeregów  - montaż 7 szt.;  

3.1.2.6.3 Zieleniec przy ul Wojska Polskiego (ul. Pankiewicza/al. Palki) - montaż 
3 szt.;  

3.1.2.6.4 Park im. Zaruskiego - montaż 3 szt. ławek typu wachlarz (demontaż 3 
szt., przełożenie kostki pod 3 ławkami); 

3.1.2.6.5 Zieleniec przy ul. Chodkiewicza/ul. Wyspiańskiego - montaż 3 szt.; 

3.1.2.6.6 Park na Smulsku - montaż 2 szt.;  

3.1.2.6.7 Plac Piastowski - montaż 5 szt.  (ułożenie kostki betonowej pod 5 
ławkami). 

 Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 PZP zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu 3.2
zamówienia, urządzenia dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, 
w tym zapewniały dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 Wszelkie pozostałe szczegóły zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawców, którzy 3.3
przedstawią najkorzystniejsze oferty spośród poprawnie sporządzonych 
i spełniających wymagania Zamawiającego. 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną część lub części 3.4
zamówienia. 

4 Termin wykonania zamówienia 

 Termin wykonania dotyczy części: 1 i 2: do 60 dni od daty podpisania umowy,  4.1

5 Warunki udziału w postępowaniu 

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

 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 5.1
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

5.1.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 5.2
przedmiotowego zamówienia. 

5.2.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację 5.3
przedmiotowego zamówienia. 

5.3.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

 dla Części 1: 5.3.1.1

5.3.1.1.1 wykonał 1 dostawę i montaż koszy na śmieci na kwotę minimum 
30 000, 00 PLN. 

 dla Części 2: 5.3.1.1



ZZM.WOA.ZP.2510.7.2017 

Strona 10 z 20 
 

5.3.1.1.1 wykonał 1 dostawę i montaż ławek parkowych  na kwotę minimum 
30 000, 00 PLN. 

UWAGA: 
a) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, 

zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on 
wyodrębnić i podać wartość każdej z dostaw, o których mowa powyżej 

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

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.4.4.1

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 5.4.4.2
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

6 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak 6.1
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 
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 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 6.2
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 6.3
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. 

 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem 6.4
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 6.5
o udzielenie zamówienia. 

 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 6.6
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 7.1

7.1.1 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 (Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – 
wzór ten ma charakter wyłącznie pomocniczy – jego stosowanie nie jest 
obowiązkowe); 

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

7.1.3 każdy z nich składa oświadczenia o których mowa w 8.2 SIWZ. 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; 

7.1.4 każdy z nich składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ, 

7.1.5 działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa 
w pkt 7.1 SIWZ, mogą załączyć do oferty oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis 
aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników. 
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7.1.6 Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8 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, 8.1
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 8.2
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: 

 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 8.2.3.1
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; 

 składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu 8.2.3.2
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: 

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. 
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 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, 8.3
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.  

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.  

 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została 8.4
oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich 
złożenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i brak podstaw wykluczenia: 

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

 dowodów określających czy dostawy wykazane w oświadczeniu o którym 8.4.1.1
mowa w pkt 8.2.1 SIWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

8.4.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 próbek, opisów, fotografii, rysunków, których autentyczność musi zostać 8.4.2.1
poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego; 

 Forma składanych dokumentów 8.5

8.5.1 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. 

8.5.2 Pozostałe dokumenty, (inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5.1 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.  

8.5.3 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. 
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8.5.4 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.   

8.5.5 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. 

9 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami 

 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być 9.1
przekazywane przez strony pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 Wykonawca, dla dotrzymania wyznaczonego terminu uzupełnienia / złożenia 9.2
oświadczeń lub dokumentów (wymaganych w oryginale) może przesłać 
ww. oświadczenia lub dokumenty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
wraz z potwierdzeniem wysłania ich oryginału(ów) pocztą. 

 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Helman. 9.3

10 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 10.1
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 
10.04.2017 r. (uwzględniając postanowienia art. 14 ust. 2 Ustawy). 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 10.2
przekazał SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. W związku 
z powyższym Wykonawca winien sprawdzać na bieżąco stronę internetową 
Zamawiającego. 

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 10.3
wniosków o którym mowa w pkt 10.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

 Przedłużenie terminu składania ofert na skutek zmian wprowadzonych do SIWZ nie 10.4
zmienia terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 10.5
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej. 
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 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień czy odpowiedzi 10.6
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

 Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 10.7
postępowania: ZZM.WOA.ZP.2510.7.2017) należy kierować: 

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

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

11 Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

12 Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

13 Opis sposobu przygotowania oferty 

 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 13.1
oświadczenia oraz każdy dokument złożone wraz z ofertą sporządzone w innym 
języku winno być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 13.2

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia. 

 Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Oferta musi być 13.3
sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 13.4
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony 
pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć 
oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

 Oferta oraz oświadczenia (w szczególności Formularz oferty), dla których 13.5
Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 Oferta, oświadczenia Wykonawcy, podmiotów na zasobach których Wykonawca 13.6
polega oraz podwykonawcy (jeżeli dotyczy) muszą być złożone w oryginale 
i podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. 

 Wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 13.7
zgodność z oryginałem przez notariusza.  

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 13.8
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone  13.9
i kolejno ponumerowane. 

 Poprawki w tekście oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane 13.10
przez osoby uprawnione. 

 Tajemnica przedsiębiorstwa: 13.11

13.11.1 Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być 
oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym 
uczestnikom postępowania. 

13.11.2 Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

13.11.3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał 
uprawdopodobnić, że utajnione informacje posiadają wartość gospodarczą, co do 
których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie 
z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżenie 
dokonane przez Wykonawcę będzie nieskuteczne. 

14 Zawartość oferty: 

 Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 14.1

 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału 14.2
w postępowaniu – wypełnione zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do SIWZ  

 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 14.3
wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy 14.4
składającego ofertę – jeżeli dotyczy. 

 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie 14.5
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta 
jest podpisana przez pełnomocnika.  

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 14.6
należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem) –  np. wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór ten ma 
charakter wyłącznie pomocniczy). 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl
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15 ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 15.1
ofertę. 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 15.2
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 16. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 niniejszej 
SIWZ, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 15.3
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

16 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 16.1
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

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

 
Dostawa urządzeń małej architektury 
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Nie otwierać przed dniem       12.04.2017 r. do godz. 9:00 

 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej 16.2
w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17 w nieprzekraczalnym 
terminie: 

do dnia 12.04.2017 r. do godz.  08:45 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 16.3
w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający 
identyfikację postępowania, którego dotyczy oferta. 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  16.4

w dniu 12.04.2017 r. o godz. 09:00 

 

 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 16.5
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona dotycząca 
przedmiotowego postępowania) informacje dotyczące: 

16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

16.5.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
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17 Opis sposobu obliczenia ceny 

 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest cena ryczałtowa brutto 17.1
za wykonanie danej części zamówienia. Wykonawca winien we własnym zakresie 
wycenić zakres prac objęty przedmiotem zamówienia. 

 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 17.2
określone w SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 W ofercie należy podać cenę brutto obejmującą należny podatek od towarów i usług  17.3
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi 
podlega obciążeniu takim podatkiem. Ustalenie prawidłowej stawki podatku należy 
do Wykonawcy. 

 Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w PLN, 17.4
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i powyżej zaokrągla się do 1 grosza). 

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 17.5
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny 
takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, 17.6
czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania oraz wskazując jego(ich) wartość bez kwoty podatku VAT. 

 W sytuacji określonej w pkt 17.6 SIWZ, Zamawiający doliczy do ceny tej oferty 17.7
podatek od towarów i usług, który  ma obowiązek rozliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

18 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert  

 Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru (poniżej określone 18.1
kryteria oceny dotyczą Części 1 i 2 zamówienia): 

P=C+OG+D 
gdzie:  
P – ilość punktów przyznana ofercie badanej 
C – ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena” 
R – ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Okres gwarancji” 
D – ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium „Czas dostawy” 

 

 Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów w kryterium „Cena” wynikającą ze wzoru: 18.2

 
C = (Cmin/ Co) x 60 
 
gdzie: 
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Cmin – najniższa oferowana cena za realizację danej części; 
Co – cena badanej oferty za realizację danej części. 
 

 Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” według niżej 18.3
przedstawionych zasad. 

Minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi 24 miesięcy 
od daty odbioru. W przypadku wydłużenia ww. okresu o kolejne miesiące 
Wykonawca otrzyma: 
- 12 miesięcy – 10 pkt; 
- 24 miesiące – 20 pkt 
- 36 i więcej miesięcy – 30 pkt. 
 
Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 

 Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” według niżej 18.4
przedstawionych zasad. 

Minimalny termin dostawy wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy. 
W przypadku skrócenia terminu o 15 dni Wykonawca otrzyma – 10 pkt; 
 
Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

 

 Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 18.5

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 18.6
na podstawie ww. kryteriów w danej części zamówienia.  

 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 18.7
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

19 Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  19.1
i miejscu (preferuje się zawarcie umowy w siedzibie Zamawiającego).  

 Dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed 19.2
zawarciem umowy: 

19.2.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

19.2.2 umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył 
tego dokumentu do oferty). 

19.2.3 kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), o wartości min. 
100 000, 00 zł, 
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19.2.4 projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy (jeżeli dotyczy), 

19.2.5 zestawienie przedmiotu zamówienia z podanymi cenami netto i stawką podatku VAT. 

19.2.6 Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność 19.3
z oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 19.2 może zostać potraktowane 19.4
jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

20 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20.1

21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy i są uregulowane w dziale VI Ustawy 

22 Pozostałe informacje dotyczące zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje: 

22.1.1 zawarcia umowy ramowej, 

22.1.2 składania ofert wariantowych, 

22.1.3 rozliczania w walutach obcych, 

22.1.4 aukcji elektronicznej, 

22.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

22.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

23 Wykaz załączników do SIWZ 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 
Wstępne oświadczenie wykonawcy 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 
Wstępne oświadczenie wykonawcy 
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 
Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik o charakterze wyłącznie 
pomocniczym) 

Załącznik nr 5 a-b Wzór umowy odpowiednio dla Części 1-2 

 
 


