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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 

2.1.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej u.p.z.p. o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 
2.2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy u.p.z.p. oraz aktów wykonawczych 
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. 2014 r.  
poz.121). 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont muszli koncertowej  w Parku im. A. Mickiewicza  
i modernizacja alejek w Pasażu  Abramowskiego  w Łodzi. 
 

3.2. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: 

- część 1 - remont muszli koncertowej  w Parku im. A. Mickiewicza 

Zakres prac remontu muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza obejmuje  wykonanie 
naprawy elewacji, izolacji termicznej ściany pomieszczeń zaplecza, docieplenia 
i wykonanie posadzki  w pom. zaplecza.                                                         
 

- część 2 - modernizacja alejek w Pasażu  Abramowskiego. 

Zakres prac modernizacji alejek w Pasażu Abramowskiego obejmuje  wykonanie na 
istniejącej alei szerokości  6 m, alejkę spacerową z kostki betonowej  o szerokości 3 m, 
ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej szerokości 1,5 m, tor do jazdy na rolkach 
o nawierzchni bitumicznej szerokości 1,5 m.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej 
(załącznik do SIWZ). 
 

3.2. Kod CPV  - 45 00 00 00 -7 – roboty budowlane 

Kod dodatkowy: 45 23 32 22-1 – roboty w zakresie wykonania chodników i asfaltowania. 

 

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części 
zamówienia. 
 

3.6. Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy (dot. 
obu części). 

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
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4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia -  w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy obu 
części). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej: 
 
- dla części 1 - jedną robotę budowlaną w zakresie remontu, naprawy elewacji 
z elementami sztukaterii w zabytkowym obiekcie kubaturowym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania robót związanych z dociepleniem ścian 
i wykonaniem elewacji nie zawierającej sztukaterii. 
 
- dla części 2  
a) jedną robotę budowlaną w zakresie remontu, budowy ciągów pieszo- jezdnych z kostki 

betonowej o pow. min. 2000 m² w jednej lokalizacji i 
b) jedną robotę budowlaną w zakresie remontu, budowy ciągów pieszo-jezdnych  

o nawierzchni bitumicznych o pow. min. 700 m² w jednej lokalizacji. 
 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał wykonanie ww. robót w ramach 
jednego zlecenia, kontraktu, umowy;  winien wyodrębnić i podać powierzchnię każdej 
z robót, o których mowa powyżej. 
 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.SIWZ. 

 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.  
 
5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
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z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.   
Dokument należy złożyć w oryginale. 
5.3. Wykonawca winien również wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p. 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę również z powodu okoliczności, o których mowa 
w art. 24 ust. 2a u.p.z.p. 
5.4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia – nie 
spełnia.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. poprzez złożenie: 

6.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ),  

6.1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i powierzchni, daty i miejsca ich wykonania oraz 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru - załącznik nr 5 do 
SIWZ). 
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie 
i załączenia dowodów uznaje się co najmniej roboty niezbędne do wykazania spełniania 
warunku określonego w pkt 5.1.2.SIWZ. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane roboty 
budowlane; 

b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa  w pkt a); 

W przypadku, gdy Zamawiający tj. Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi bądź 
inne jednostki organizacyjne Miasta Łódź, które weszły w skład obecnego Zarządu Zieleni 
Miejskiej był podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty wskazane w wykazie, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

6.1.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 u.p.z.p. polega na zasobach innych podmiotów, winien złożyć pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów zawierające, oprócz informacji o podmiocie udostępniającym 
i przyjmującym zasoby, co najmniej: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca winien 
załączyć do oferty następujące dokumenty: 

6.2.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. (wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ), 

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

6.2.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust 2 pkt 5  u.pz.p. albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ). 

 
6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
6.3.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 u.p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia są zobowiązani do ustanowienia 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. 
6.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać 
łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1. SIWZ. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków, o którym mowa w pkt 6.1.1.SIWZ składa ten/ci 
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków lub 
pełnomocnik, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.  
6.3.3. Dokumenty wymienione w pkt 6.1.2.SIWZ składa ten Wykonawca, który wykazuje 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Również ten Wykonawca potwierdza swoje 
dokumenty za zgodność z oryginałem w przypadku złożenia ich w kserokopii. 
6.3.4. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie (dotyczy to również Wykonawców działających w ramach spółki 
cywilnej), przy czym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2. SIWZ może złożyć 
pełnomocnik podmiotu wspólnego, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie 
upoważnienie.  
6.3.5. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast oryginału pełnomocnictwa, 
o którym mowa w pkt 6.3.1. mogą załączyć do oferty kopię aktualnej umowy spółki, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania 
wspólników. 
6.3.6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

6.4. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

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

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

7.3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Gącik. 

7.4. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.  
7.4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ.  Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień w zakresie treści SIWZ, 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. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 
zamieści je na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym Wykonawca winien 
sprawdzać na bieżąco stronę internetową Zamawiającego. 
7.4.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosków opisanym w pkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
7.4.3. Przedłużenie terminu składania ofert na skutek zmian wprowadzonych do SIWZ nie 
zmienia terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7.4.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej 
stronie internetowej. 
7.4.5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 

7.5. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 
postępowania: ZZM.WOA.ZP.2510.18.2016) 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; sekretariat@zzm.lodz.pl 
Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez 
programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader 

faksem na nr +48 (42) 632-92-90 
 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

9. Termin związania ofertą 

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

mailto:zamowienia@zzm.lodz.pl
mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
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10. Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż 
język polski winien być złożony wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 
10.2. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. Oferta musi być 
sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
10.4. Oferta i załączniki do oferty (tj. oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji.  
10.5. Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym oświadczenia, 
o których mowa w pkt 6.1.1, 6.2.1 i 6.2.3 oraz zobowiązania innych podmiotów, o których 
mowa w pkt 6.1.3. winny być złożone w oryginale. 
10.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub te podmioty.  
10.7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego 
w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem 
na język polski. 
10.8. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. 
10.9. Poprawki w tekście oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez osoby uprawnione. 
10.10. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

10.10.1. formularz ofertowy wg wzoru - załącznika nr 1 do SIWZ.  
10.10.2. oświadczenia i dokumenty wymagane zapisami SIWZ. 

10.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że robi 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. 
10.12. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w celu zachowania ich poufności 
należy umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż załączona oferta, z dopiskiem „Objęte 
tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”. 
 
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 
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nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

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

 
Remont muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza 

 i modernizacja alejek w Pasażu Abramowskiego  w Łodzi  

 

Nie otwierać przed dniem   30 .05.2016 r. do godz. 09:00 

 
11.2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni 
Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia    30.05.2016 r. do godz. 08:45. 
11.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 
w sekretariacie Zamawiającego lub uniemożliwiającym identyfikację postępowania, 
którego dotyczy oferta. 
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  30.05.2016 r. godz. 09:00.  
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny  

12.1. Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.  W cenie należy uwzględnić należny podatek VAT, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, 
nr 177, poz. 1054 ze zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku należy do Wykonawcy. 
12.2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wymagania dokumentacji 
projektowej oraz Zamawiającego określone w SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca w tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 
12.3. Załączone do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, 
obrazujący skalę robót budowlanych oraz stanowiący pomoc w obliczeniu kosztów 
inwestycji i nie jest wymagane jego dołączenie do oferty. Cena ofertowa musi zawierać 
koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej 
jak i w niej nie ujęte, ale bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. 
12.4. Cena winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12.5. Cena oferty nie będzie w trakcie umowy podlegała waloryzacji. 
12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
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.  
12.7. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, 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. 
12.8. W sytuacji określonej w pkt 12.7. Zamawiający doliczy do ceny tej oferty podatek od 
towarów i usług, który  ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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13. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 
wraz z podaniem jego znaczenia i sposobu oceny ofert 

13.1.Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując mu odpowiednią 
wagę punktową (dot. obu części zamówienia): 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena brutto w PLN  90% 90 punktów 

Okres gwarancji 10% 10 punktów 

Razem 100% 100 punktów 

 

13.2. Zasada oceny ofert wg kryterium "cena" 
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 
z działania: 

       cena oferty z najniższą ceną 
        liczba punktów =    --------------------------------------    x 90 

        cena oferty rozpatrywanej 
 
13.3. Zasada oceny ofert wg kryterium "okres gwarancji" 
a) w przypadku dotrzymania okresu gwarancji wskazanego w SIWZ (36 miesięcy)  – oferta 
otrzyma 0 punktów. 
b) w przypadku przedłużenia okresu gwarancji o 12 miesięcy - oferta otrzyma 5 punktów 
 
c) w przypadku przedłużenia okresu gwarancji o 24 miesiące - oferta otrzyma 10 punktów. 
 
13.4. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
na podstawie ww. kryteriów. 
13.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w formularzu ofertowym punktu dot. 
okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na wymagany 
w SIWZ okres 36 miesięcy i oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert. 
13.6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną.  

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  
14.2. Dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed 
zawarciem umowy: 

14.2.1. umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
14.2.2. umowę spółki cywilnej ( jeśli dotyczy), 
14.2.3. umowę lub projekty umów z podwykonawcami, jeśli dotyczy, 
14.2.4. wskazanie osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz kserokopie 
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia; wymaganym jest, aby Wykonawca 
dysponował jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i należącą do właściwej izby samorządu 
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zawodowego (dot. obu części) oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa  w art. 37c  
ustawy z dnia 23 lipca  2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 
z 2014 roku poz. 1446 ze zm.) – dot. części 1. 
14.2.5. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), obejmującej cały 
okres związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia o wartości minimum 200 000 zł, 
14.2.6. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
14.2.7. projekt umowy o podwykonawstwo (jeżeli dotyczy), 

14.2.8. kosztorys ofertowy sporządzonego w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys 
nakładczy. 

14.3. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 14.2 w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
umowy. 
 
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

15.1.Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

15.2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

15.3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.4.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej 
w art. 148 ust. 2 u.p.z.p.  

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i uznaje się je za wniesione, jeżeli 
pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

15.6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, 
nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze 
żądanie Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów 
właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):  

1) nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy 

2) oznaczenie postępowania 

3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem  

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy 
oraz okres rękojmi za wady). 

 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej przysługują 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 u.p.z.p. Środki ochrony prawnej uregulowane 
są w dziale VI u.p.z.p. 
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17. Informacje końcowe 
Zamawiający nie przewiduje: 

- zawarcia umowy ramowej, 
- składania ofert wariantowych, 
- rozliczania w walutach obcych, 
- aukcji elektronicznej, 
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu ani udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia, 

  - zamówień uzupełniających. 
 
18. Wykaz załączników do siwz 
 

Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p  

Załącznik nr 4 Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6 Projekty umów 

Załącznik nr 7 Dokumentacje projektowe 

 
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 6 SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 
załączników. 
 
 


