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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279366-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Nadzór nad projektem i dokumentacją
2014/S 155-279366
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoba do kontaktów: Kinga Szoć
90-368 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.lsi.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w osiedlach: Mileszki i Nowosolna, etap I.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL113
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. opracowanie kompleksowych projektów budowlano – wykonawczych wraz z przedmiarem robót, informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych
dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) umożliwiające realizację inwestycji,
zawierające niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne
pozwolenia na budowę.
2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na
zasadach określonych we wzorze umowy.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
CZĘŚĆ NR 1 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w osiedlu Mileszki o łącznej długości ok. 6 020 m”,
CZĘŚĆ NR 2 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w osiedlu Nowosolna, o łącznej długości ok. 3 970 m”,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – odpowiednio
dla danej części (opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łodzi). Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru autorskiego reguluje Załącznik nr 8 do SIWZ –
odpowiednio dla danej części (Wzór umowy) oraz załącznik nr 5 do Wzoru umowy (Zasady pełnienia nadzoru
autorskiego).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71248000, 71320000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
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Nazwa: Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
osiedlu Mileszki o łącznej długości ok. 6 020 m
1)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie kompleksowych projektów budowlano – wykonawczych wraz z przedmiarem robót, informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych
dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) umożliwiające realizację inwestycji,
zawierające niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne
pozwolenia na budowę na niżej wymienione zadania.
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na
zasadach określonych we wzorze umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – odpowiednio
dla danej części (opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łodzi). Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru autorskiego reguluje Załącznik nr 8 do SIWZ –
odpowiednio dla danej części (Wzór umowy) oraz załącznik nr 5 do Wzoru umowy (Zasady pełnienia nadzoru
autorskiego).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71248000, 71320000

3)

Wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia w części nr 1 został podzielony na następujące zadania:
a. Zadanie 1 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Kosodrzewiny od istniejącego kolektora do ul. Frezjowej,
b. Zadanie 2 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Kosodrzewiny od istniejącego kolektora na wschód,
c. Zadanie 3 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Frezjowej od ul. Kosodrzewiny do ul. Goryczkowej,
d. Zadanie 4 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Goryczkowej od ul. Frezjowej do ul. Pomorskiej,
e. Zadanie 5 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Mileszki od ul. Goryczkowej do ul. Bratkowej,
f. Zadanie 6 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Pomorskiej od ul. Goryczkowej – na płn-wsch,
g. Zadanie 7 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Pomorskiej od ul. Goryczkowej do ul. Frezjowej,
h. Zadanie 8 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Popielarnia od ul. Pomorskiej na płn,
i. Zadanie 9 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Frezjowej od ul. Goryczkowej do ul. Pomorskiej,
j. Zadanie 10 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Pomorskiej od ul. Frezjowej do ul. Henrykowskiej,
k. Zadanie 11 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej - na płn,
l. Zadanie 12 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Pomorskiej dla skanalizowania posesji po parzystej stronie od
nr 426 do nr 404/406 (402),

Część nr: 2
Nazwa: Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w osiedlu Nowosolna, o łącznej długości ok. 3 970 m
1)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie kompleksowych projektów budowlano – wykonawczych wraz z przedmiarem robót, informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych
dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) umożliwiające realizację inwestycji,
zawierające niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne
pozwolenia na budowę na niżej wymienione zadania.
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na
zasadach określonych we wzorze umowy.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – odpowiednio
dla danej części (opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łodzi). Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru autorskiego reguluje Załącznik nr 8 do SIWZ –
odpowiednio dla danej części (Wzór umowy) oraz załącznik nr 5 do Wzoru umowy (Zasady pełnienia nadzoru
autorskiego).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71248000, 71320000

3)

Wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia w części nr 2 został podzielony na następujące zadania:
a. Zadanie 1 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Pomorskiej od przepompowni ścieków PS1 przy ul. Pomorskiej
– na płd,
b. Zadanie 2 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Tymiankowej na całej długości ulicy wraz odcinkiem w ul.
Topolowej,
c. Zadanie 3 – Budowa przepompowni ścieków przy ul. Tymiankowej,
d. Zadanie 4 – Budowa kanału tłocznego od przepompowni ścieków przy ul. Tymiankowej do istniejącego
kanału w ul. Rodzynkowej,
e. Zadanie 5 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Rodzynkowej i Rucianej od ul. Tymiankowej do ul.
Topolowej,
f. Zadanie 6 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Tatarkiewicza od istniejącej końcówki na wschód w kierunku
pos. 11b,
g. Zadanie 7 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Sardyńskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Maltańskiej,
h. Zadanie 8 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Korsykańskiej od ul. Sardyńskiej do ul. Cypryjskiej,
i. Zadanie 9 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Peoniowej od ul. Pomorskiej do ul. Jugosłowiańskiej,
j. Zadanie 10 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Maciejkowej od ul. Peoniowej – na płd,
k. Zadanie 11 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Maciejkowej od ul. Maltańskiej do ul. Maciejkowej,
l. Zadanie 12 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Maltańskiej od ul. Peoniowej do ul. Sardyńskiej,
m. Zadanie 13 – Budowa kanału sanitarnego w ul. Cypryjskiej od ul. Maltańskiej do ul. Korsykańskiej,
n. Zadanie 14 – Budowa wodociągu w ul. Sardyńskiej od ul. Maltańskiej do ul. Jugosłowiańskiej,
o. Zadanie 15 – Budowa wodociągu w ul. Peoniowej od istn. końcówki do ul. Jugosłowiańskiej,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla części 1 –5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta zł 00/100)
dla części 2 – 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100)
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium
w wysokości odpowiadającej sumie wadiów dla tych części.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
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z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. nr 42, poz.
275, ze zm.).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
a. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy: 35 1060 0076 0000 3310 0019 3507. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
b. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię
dokumentu wadium.
Szczegółowe informacja dotyczące wadium zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (tj. opracowanie i uzyskanie
niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień od instytucji i władz, wraz z opłatami skarbowymi za udzielone
pełnomocnictwa oraz przekazanie na rzecz Zamawiającego – Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., praw
autorskich majątkowych, praw zależnych w zakresie wskazanym w § 7) wzoru umowy (stanowiącym zał. nr 8 do
SIWZ) oraz podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego jest również wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wszelkie koszty i opłaty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wynagrodzenie za usługę pełnienia nadzoru autorskiego. Uwzględnione w cenie oferty, nie może przekraczać
5% wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej.
3. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego
wraz z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielnie zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału pełnomocnictwa
mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli będzie z niej
wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani
do zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę i dostarczenia jej Zamawiającemu na 3 dni przed
podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy o udzielenie
zamówienia.
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III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 uPzp o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniższe warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 1.
a. SIWZ;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia – ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1. a. i b. SIWZ;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1. a., c. i d. SIWZ;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale
6 pkt. 1. a. SIWZ;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust 1 uPzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) uPzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ;
3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
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a. w pkt 2b) - d) i f) niniejszego rozdziału - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b. w pkt 2 e) niniejszego rozdziału - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4) – 8) uPzp;
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.a.i., 3.a.iii. oraz 3.b., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.a.ii. niniejszego ustępu,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. (Wymogi pkt 4 stosuje się odpowiednio).
6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, uPzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 5-8, uPzp
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26
ust 2b uPzp
a. zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
b. a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 2) uPzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania tego warunku
dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 1.
a. SIWZ

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
dla CZĘŚCI NR 1
- co najmniej trzech usług, których przedmiotem było opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na
budowę kanału sanitarnego w granicach administracyjnych miast, o łącznej długości co najmniej 1 500 m;
dla CZĘŚCI NR 2
- co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na
budowę kanału sanitarnego w granicach administracyjnych miast, o łącznej długości co najmniej 1 000 m
oraz
- conajmniej jednej usługi, której przedmiotem było opracowanie projektu przepompowni ścieków z przekazem
danych oraz
- conajmniej dwóch usług, których przedmiotem było opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na
budowę lub przebudowę wodociągu w granicach administracyjnych miast, o łącznej długości co najmniej 300
m
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi w przypadku składania oferty
na dwie części zamówienia.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1. a. i b. SIWZ;
2. wykażą się dysponowaniem co najmniej 1 osobą– Projektantem odpowiedzialnym za realizację zamówienia,
posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r.
Nr 83, poz. 578, ze zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r., nr 63, poz. 394
ze zm.).
b) doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu (po uzyskaniu uprawnień wskazanych powyżej w pkt
i.):
dla CZĘŚCI NR 1
- co najmniej trzech projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanału sanitarnego w granicach
administracyjnych miast, o łącznej długości co najmniej 1 000 m;
dla CZĘŚCI NR 2
- co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanału sanitarnego w granicach
administracyjnych miast, o łącznej długości co najmniej 700 m oraz
- co najmniej jednego projektu przepompowni ścieków z przekazem danych oraz
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- co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę lub przebudowę wodociągu w granicach
administracyjnych miast, o łącznej długości co najmniej 300 m
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby w przypadku składania oferty
na dwie części zamówienia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których
mowa w rozdziale 6 pkt. 1. a., c. i d. SIWZ;
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 uPzp – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w
wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku
określonego w Rozdziale 5 pkt 1 b SIWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1.b) niniejszego rozdziału, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.b).
c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania
zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale 5 pkt 1.c. niniejszej SIWZ;
d. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
– sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków, o
których mowa w art 22 ust 1 Pzp
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
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IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
BZU.KS.2291-31/14

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.9.2014 - 12:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2014 - 12:30
Miejscowość
Łódź, ul. Piotrkowska 190, sala konferencyjna, I piętro.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
a. Część nr 1 i 2: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie do siedziby
Zamawiającego odrębnej dokumentacji projektowej dla każdego z zadań w zakresie niezbędnym do realizacji,
z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, prawomocnymi pozwoleniami na budowę w oryginale, wydanymi
na Zamawiającego, w tym 90 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia - dostarczenie do siedziby
Zamawiającego materiałów lokalizacyjnych wraz z operatem terenowo - prawnym (w formie pisemnej, w 1
egzemplarzu), w celu zaopiniowania przez Zamawiającego.
b. Część nr 1 i 2: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – sprawowanie nadzoru
autorskiego.
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2. Jeżeli koniec ww. terminów przypada na sobotę/dzień uznany ustawowo za wolny od pracy termin upływa w
następnym dniu roboczym.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w § 9
wzoru umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
uPzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (w skr. KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 15
dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 uPzp.
9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO.
Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g uPzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.8.2014
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