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UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na
stronie internetowej Zamawiającego: www.lsi.net.pl. Na wniosek Wykonawcy SIWZ może być
przekazana w formie pisemnej.
Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia,
zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy
zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za
zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie pisemnej. W takiej sytuacji opłata za
SIWZ wynosi 800,00 zł netto dla każdej części postępowania. Jeżeli Wykonawca wystąpi o SIWZ na
więcej niż jedną część, wówczas wyżej podaną kwotę należy przemnożyć przez ilość części i wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego o nr 08 1060 0076 0000 3210 0019 4721.
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ROZDZIAŁ I Nazwa i adres Zamawiającego
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna
sp. z o. o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000243066;
2. Siedziba: ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź;
3. Kontakt: tel.: +48 42 664 91 00, faks: +48 42 664 91 02, e-mail:sekretariat@lsi.net.pl;
4. Strona internetowa: www.lsi.net.pl;
5. NIP: 725 – 19 – 06 - 517;
6. Wysokość kapitału zakładowego: 917 880 000,00 PLN;
7. Rachunek bankowy: Bank BPH S.A., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Nr: 08 1060 0076
0000 3210 0019 4721.
ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
sektorowego o wartości powyżej kwot wynikających z przepisów wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na podstawie art. 134 ust. 1, w związku z art. 132 ust. 1 pkt
4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r.
poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz przepisy
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie
nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.
U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolną ilość części.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50%
wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu czynności tego
samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym – dla poszczególnych części
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Wszystkie zapisy odnoszące się do całości postępowania mają odpowiednio
zastosowanie do poszczególnych części.

ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”.
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Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa, modernizacja sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, w podziale na następujące części:
1. Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej, w podziale na zadania:
1) zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przedszkolnej w Łodzi;
2) zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Służbowej w Łodzi;
3) zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mierniczej w Łodzi wraz
z przebudową sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do posesji nr 10a, 12
i przebudową przyłączy wodociągowych do posesji nr 10, 10a i 12;
4) zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chachuły w Łodzi;
5) zadanie 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga w Łodzi;
6) zadanie 6 – Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tokarskiej i ul. Ceglanej
w Łodzi.
2.

Część 2 – Modernizacja wodociągów w osiedlu Nowosolna wraz z przyłączami
w podziale na zadania:
1) zadanie 1 – Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.
Kasprowicza na odcinku od zbiorników na terenie Stacji Wodociągowej do ul.
Brzezińskiej;
2) zadanie 2 – Przebudowa wodociągu w ul. Grabińskiej:
a.

Przebudowa wodociągu ∅ 100 mm na ∅ 150 mm w ul. Grabińskiej na odcinku
od granicy Nowosolna (posesja nr 43) do ul. Brzezińskiej;

b.

Przebudowa wodociągu ∅ 50 mm na ∅ 150 mm w ul. Grabińskiej
odgałęzienie na działce 53/33 od ul. Grabińskiej od nr 8a do nr 8g;

c.

Przebudowa wodociągu ∅ 80 mm na ∅ 150 mm w ul. Grabińskiej
odgałęzienie na działce nr 385/1 od ul. Grabińskiej do posesji nr 1;

3) zadanie 3 – Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Byszewskiej na
odcinku od granicy Nowosolna (posesja nr 33a) do ul. Brzezińskiej;
4) zadanie 4 – Modernizacja wodociągów w ul. Brzezińskiej:
a. Modernizacja wodociągu ∅ 50 mm, odgałęzienie na działce 290/2 na
odcinku od ul. Brzezińskiej do działki nr 290/54 (rejon posesji nr 192) wraz
z przyłączami;
b. Modernizacja wodociągów w ul. Brzezińskiej, na odcinku od ul. Iglastej do
ul. Byszewskiej wraz z przyłączami;
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
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Część 3 – Modernizacja wodociągów w osiedlu Mileszki wraz z przyłączami,
w podziale na zadania:
1) zadanie 1 – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Popielarnia na odcinku od ul.
Pomorskiej do posesji nr 20;
2) zadanie 2 – Przebudowa wodociągu w ul. Iglastej na odcinku od ul. Pomorskiej
do posesji nr 47;
3) zadanie 3 – Przebudowa wodociągu w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Iglastej
do ul. Popielarnia oraz w ul. Frezjowej;
4) zadanie 4 – Przebudowa wodociągu w ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej
do ul. Gerberowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik
nr 9 do SIWZ.
Kod CPV: 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Dokumentacji Projektowej
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zamówienia
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się urządzenia i materiały
równoważne rozumiane jako urządzenia / materiały wykonane przez dowolnych producentów
przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych
oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same
właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje
Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
a. dla części 1 - 10 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, w tym:
i. przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu - 14 dni od daty podpisania umowy;
ii. zakończenie robót – w terminie 8 miesięcy od daty przekazania terenu budowy,
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy – Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;
iii. odbiór końcowy przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia robót wraz z dostarczeniem
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
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kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej,
zgodnej z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 25) wzoru umowy;
b. dla części 2 – 18 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, w tym:
i. przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu - 14 dni od daty podpisania umowy;
ii. zakończenie robót – w terminie 16 miesięcy od daty podpisania umowy, wraz
z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy – Załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ;
iii. odbiór końcowy przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia robót wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej,
zgodnej z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 24) wzoru umowy;
c. dla części 3 – 15 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, w tym:
i. przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu - 14 dni od daty podpisania umowy;
ii. zakończenie robót – w terminie 13 miesięcy od daty podpisania umowy wraz
z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy – Załącznik nr 8b do niniejszej SIWZ;
iii. odbiór końcowy - przekazania / przyjęcia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia robót wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej,
zgodnej z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 24) wzoru umowy.
2. Za datę zakończenia robót, przyjmuje się datę podpisania przez Strony pozytywnego
protokołu przeglądu technicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt.1) wzorów umów.
3. Za datę odbioru końcowego – przekazania / przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy,
przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego - przekazania /
przyjęcia do eksploatacji danego zadania, o którym mowa w § 7 ust. 5 wzorów umów.
4. Protokół odbioru końcowego – przekazania / przyjęcia do eksploatacji ostatniego
zrealizowanego zadania objętego zakresem przedmiotu umowy, stanowi jednocześnie
protokół odbioru całości przedmiotu umowy (danej części).
ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
– ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) niniejszej SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym celu wykażą się wykonaniem
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:
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dla części 1 - dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub
przebudowie sieci kanalizacyjnej w terenie zabudowy o długości co
najmniej 100 m każda z nich;
dla części 2 – dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub
przebudowie sieci wodociągowej w terenie zabudowy o długości co
najmniej 500 m każda z nich;
dla części 3 – dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub
przebudowie sieci wodociągowej w terenie zabudowy o długości co
najmniej 500 m każda z nich.

W przypadku składania oferty na 2 i 3 część zamówienia Zamawiający dopuszcza
wykazanie się przez Wykonawcę tymi samymi robotami budowlanymi.
Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy dwie lub więcej roboty budowlane były
wykonywane w ramach jednej umowy i uzna je za spełniające warunek, jeżeli
stanowiły one 2 odrębne odcinki robót.
Przez tereny zabudowy Zamawiający rozumie tereny leżące w otoczeniu drogi, na
których dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające
urządzeń infrastruktury technicznej lub obszary przeznaczone pod takie
zagospodarowanie przestrzenne (zgodnie z definicją wynikającą z Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie: Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430 ze zm.)
- ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszej SIWZ;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. którzy wykażą, że dysponują co najmniej (dla części
1-3):
- 1 osobą (Ekspertem) – Kierownik budowy – posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im stosowne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym
do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający
nie dopuszcza wykazania się tą samą osobą na stanowisko Kierownika Budowy.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
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z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. 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. z 2008 r., nr 63, poz. 394 ze
zm.).
- ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1), 3) i 4)
niniejszej SIWZ;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (dla części 1-3) - Wykonawca musi wykazać,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
1 000 000,00 PLN (dla każdej części z osobna)
- ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt
1) i 5) niniejszej SIWZ.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, określonego powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej
waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2.
3.

Wykonawca zobowiązany jest również wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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. Jeżeli Wykonawca
wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polega na zasobach
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podmiotu trzeciego, to Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia rzeczywistego
dostępu do tego zasobu, podmiot trzeci brał udział w realizacji zamówienia, dotyczącego
robót budowlanych w formie podwykonawstwa.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne
spełnianie warunków opisanych w ust. 1 niniejszego rozdziału.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
z 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 –
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania
w wykazie i załączenia w/w dowodów uznaje się co najmniej roboty niezbędne do
wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) niniejszej
SIWZ dla danej części zamówienia, na którą/które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
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wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 3) niniejszej
SIWZ;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru oświadczenia,
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności; jeżeli z treści polisy nie wynika, że została opłacona
również dokument potwierdzający jej opłacenie. Z przedstawionego dokumentu musi
jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 4)
niniejszej SIWZ.

2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWIZ;
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
z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) 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;
4) 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;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
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6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
3.

Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia
1) 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
ustawy Pzp, 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.

4. Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie
notarialnie potwierdzonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie
określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy
z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca
się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać
łączne spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 niniejszej
SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w Rozdziale V
ust. 1 niniejszej SIWZ (wymienione w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału) składa
ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie
warunków.
Oświadczenie złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane
przez:
a) Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki, lub
b) upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub
c) przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców,
wchodzących w skład podmiotu wspólnego, do reprezentowania ich
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2) – 4) niniejszego rozdziału składa ten/ci
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnienie warunków określonych w Rozdziale V ust.1 niniejszej SIWZ.
Wskazane dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez
wszystkich Wykonawców. Na ich podstawie oceniana będzie ich łączna wiedza
i doświadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
oraz ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale w ust. 2, składa
każdy z Wykonawców oddzielnie, gdyż muszą one potwierdzać brak podstaw
do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy oddzielnie.
Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej),
zamiast oryginału w/w pełnomocnictwa, mogą przedłożyć do oferty kserokopię
aktualnej umowy spółki cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
każdego ze wspólników spółki cywilnej lub jej odpis notarialnie potwierdzony,
jeżeli wynikać z niej będzie pełnomocnictwo i zakres czynności, do których
umocowany jest Pełnomocnik.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 3 dni
przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później
jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.

5. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1. w ust. 2 pkt 2) - 4) i 6) niniejszego rozdziału – składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczeniem 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w ust. 2 pkt 5) 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) ustawy
Pzp;
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3) dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2) niniejszego ustępu,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
4) dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b) niniejszego ustępu, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 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 1) i 2) niniejszego ustępu, 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 3) i 4) niniejszego ustępu 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 ustawy Pzp 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 ustawy PZP 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.
ROZDZIAŁ VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na
Zamawiającego, tj. Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o. o. Dane teleadresowe podane
są w Rozdziale I SIWZ.
2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest symbolem: BZU.IG.2291-13/14; zaleca się, aby
we wszelkiej korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie.
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub
faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będzie porozumiewał się za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt otrzymania wszelkiej korespondencji oraz niezwłocznie potwierdza korespondencję
w formie pisemnej, aby zachować jej ważność.
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4. Wszelką korespondencję, o której mowa powyżej uważa się za wniesioną z chwilą, gdy
dotarła ona do Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj.
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.
5. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
końca 25.06.2014 r.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosków opisanym w pkt 6 lit. a) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania Wykonawcy przez którego
wniosek został złożony, zostanie przekazana Wykonawcom, którym została
przekazana SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
jest zamieszczona SIWZ.
e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz
zamieści na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.
f) Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca.
7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
a. w zakresie merytorycznym: Edyta Jaszczak; tel.: 42 66 49 134;
b. w zakresie formalnym: Iga Gorczyca; tel. 42 20 50 593; e-mail:
zamowienia@lsi.net.pl.
ROZDZIAŁ VIII Opis sposobu obliczenia ceny
1.

2.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) i być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, o których mowa w ust 2.
niniejszego rozdziału.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty pośrednie
i bezpośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, koszty, o których mowa
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w paragrafie 5 ust. 3 wzorów umów (załączniki nr 8, 8a i 8b do SIWZ), zysk Wykonawcy
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a wszczególności podatek VAT.
Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót (Załącznik nr 9) należy traktować jako
materiał pomocniczy, niesłużący bezpośrednio do obliczenia ceny oferty.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
Cenę oferty (odpowiednio dla danej części) należy obliczyć w Formularzu cenowym,
stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1a/ 1b/ 1c do SIWZ, w następujący sposób:
1) podać cenę brutto za wykonanie danego zadania;
2) zsumować ceny dla wszystkich zadań w ramach danej części, na którą Wykonawca
składa ofertę.
Wskazane w Formularzu oferty i w Formularzach cenowych ceny powinny być określone
zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż przez cenę należy rozumieć cenę
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97
poz. 1050 ze zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym. Zgodnie z ustawą dnia 07 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. Nr 84 poz. 386 ze zm.) polską jednostką pieniężną jest złoty, który dzieli się na
100 groszy. Zatem najmniejszą wartość pieniężną stanowi 0,01 zł (1 grosz).
Wybrany Wykonawca, nie później niż w dniu podpisania umowy, zobowiązany będzie
dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe szczegółowe dla każdego zadania
osobno, opracowane na podstawie własnego Zestawienia Planowanych Prac (przedmiar
robót), które należy sporządzić z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego rozdziału.
Kosztorysy należy opracować na podstawie Publikacji Stowarzyszenia Kosztorysantów
Budownictwa Pt. „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych” pkt. 3.2 –
Metoda szczegółowa kalkulacji kosztorysowej. W przypadku nie ujęcia w kosztorysach
wszystkich robót wynikających z projektu budowlanego wykonawczego oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagorodzenia. Kosztorysy te stanowić będą podstawę do
wyceny ewentualnych robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu
zamówienia. Jednocześnie kosztorysy te będą stanowiły podstawę do weryfikacji
wartości robót zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 13 ust. 6 wzorów umów.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwpólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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ROZDZIAŁ IX Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zamawiający porówna i oceni jedynie te oferty dla każdej z części zamówienia osobno,
które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu
oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena o znaczeniu 100%.
W ramach kryterium oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie
z poniższym wzorem:
P = ( Cmin/Ci) * 100 pkt
gdzie:
P – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Ci – cena oferty ocenianej
Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który uzyska największą
ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).
Jeżeli zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, o których mowa w ust. 5 nie mogą zaproponować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ X Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
1.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla części 1 – 23 000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100);
dla części 2 – 119 000,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100);
dla części 3 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 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 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:
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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.
Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta informacja
w postaci zapisu „Dotyczy …(nazwa postępowania i części)”.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez
Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 2 b – e. musi gwarantować
Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5
pkt. 1) – 3) ustawy Pzp.
W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz
wskazanie ich siedzib.
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c. kwotę gwarancji;
d. termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą);
e. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy”;
f. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
18

BZU.IG.2291-13/14

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
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16.
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W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie
musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące
elementy:
a. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia;
b. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
c. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany;
d. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym
poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
Zaleca się, aby wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zostało wniesione przez jednego z Wykonawców, wchodzących
w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego
(wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego winni być wymienieni).
Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą.
Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.
Zwrot wadium następuje niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie zapisów pkt 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej
w ofercie wraz z podatkiem VAT (dla każdej z części z osobna).
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż
w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej z kilku następujących form:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
Zamawiającego: 35 1060 0076 0000 3310 0019 3507.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że
zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający oświadcza, że zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje
wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się
do niej odpowiednio treść niniejszego rozdziału – zapisy dotyczące wadium ust. 7 i 8.
8. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert.
9. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
10. Zamawiający informuje, iż zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi:.
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie,
tj. po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowegoprzekazania/przyjęcia do eksploatacji ostatniego zrealizowanego zadania, który
stanowi jednocześnie protokół odbioru całości przedmiotu umowy (danej części).
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone nie
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później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla ostatniego
zrealizowanego zadania.

ROZDZIAŁ XI Termin związania ofertą
1.
2.
3.

4.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XII Opis sposobu przygotowania ofert
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Ofertę
należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą zostać dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
to do oferty należy załączyć oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa
wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
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osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzone na podstawie wzorów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ powinny
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
a) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ;
b) formularze cenowe, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących Załączniki nr
1a, 1b, 1c do niniejszej SIWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
d) wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
e) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
g) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
22

BZU.IG.2291-13/14

SIWZ

i) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
j) dowód wniesienia wadium;
k) 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 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
l) aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, 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;
m) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, 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;
n) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
o) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
p) Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dodatkowe dokumenty, jeżeli dotyczy
go wskazana sytuacja:
i. zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia swoich zasobów;
ii. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
iii. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
q) stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w oryginale lub
w formie notarialnie potwierdzonego odpisu stosownego pełnomocnictwa
wystawionego lub udzielonego przez osoby upoważnione;
r) dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis
stosownego pełnomocnictwa, wystawionego lub udzielonego przez osoby
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
23

BZU.IG.2291-13/14

SIWZ

upoważnione), reprezentującego Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
s) polisę OC wraz z dowodem opłacenia składek;
t) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
15. Zalecane jest przez Zamawiającego złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron.
16. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z art. 11 ust. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co
do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”
i dołączone do oferty. Zaleca się, aby dokumenty te były trwale spięte i zostały
umieszczone w nieprzezroczystej kopercie na końcu oferty. Koperta, w której będą
umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinna być opisana (spis dokumentów).
ROZDZIAŁ XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

2.

3.
4.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190,
w Sekretariacie (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2014 r. do
godziny 12:00.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:
„ [nazwa i siedziba Zamawiającego]
Oferta w postępowaniu na (nazwa postępowania zgodna z nazwą z SIWZ]
nie otwierać przed dniem (data i godzina otwarcia ofert zgodna z ust. 3 niniejszego
rozdziału SIWZ)”
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Piotrkowska 190 w Sali
konferencyjnej, I piętro, w dniu 16.07.2014 r. o godzinie 12:30.
Otwarcie ofert jest jawne.

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Łodzi III”
24

BZU.IG.2291-13/14

5.
6.
7.

SIWZ

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny.
Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, Zamawiający przekaże
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny
wniosek.

ROZDZIAŁ XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1.

2.
3.

4.

Zamawiający zawrze umowę na daną część zamówienia z Wykonawcą, którego oferta
uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w niniejszej
SIWZ.
W sytuacji, gdy oferta jednego Wykonawcy zostanie wybrana na więcej niż jedną część
zamówienia, Zamawiający zawrze osobne umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia (np. nie wypełniając zobowiązań określonych w ust. 4 i 5
niniejszego rozdziału), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i ceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy zgodnie z art. 46
ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp.
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.
Umowa ta w swojej treści musi zawierać co najmniej następujące postanowienia:
a) musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres
gwarancji jakości;
b) musi zawierać określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta –
celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
c) określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie, jedna ze stron (partnerów) umowy musi być wyznaczona jako lider;
d) wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;
e) musi zawierać następujące przepisy w brzmieniu:
i.
wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie,
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
ii.
lider jest uprawniony do otrzymywania płatności;
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f) numery i nazwy rachunków bankowych, na które dokonywane będą płatności
z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.
Wykonawca winien na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia,
nie później jednak niż w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia złożyć:
a) odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane kierownika
budowy oraz przynależność do właściwej izby samorządu terytorialnego,
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
b) kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 6
niniejszej SIWZ dla każdego zadania.

ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp 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.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
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.
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.
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.
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 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
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.
Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 – 186 ustawy
Pzp.
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 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ XVI Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy
1.

2.
3.
4.
5.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie
później niż przed upływem terminu związania ofertą.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia
umowy po upływie terminu związania ofertą.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią załącznika nr 8 (część 1) / 8a (część 2) /
8b (część 3) do SIWZ – wzory umów.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, o których
mowa w § 12 [Zmiany umowy] wzorów umów.

ROZDZIAŁ XVII Podwykonawcy
1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale V pkt 1 SIWZ, powołuje się na zasoby podmiotów
trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, Zamawiający wymaga podania
nazwy tych Podwykonawców oraz wskazania części zamówienia, która będzie
realizowana przez Podwykonawcę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wraz
z ofertą złożyć oświadczenie w zakresie podwykonawstwa, zawarte w Formularzu
oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi
spełniać wymagania określone we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 8, 8a
i 8 b do SIWZ.
3. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są niżej wymienione dostawy lub usługi:
a. dostawy materiałów budowlanych;
b. usługi na wykonanie prób, badań, inspekcji;
c. usługi geodezyjne.

ROZDZIAŁ XVIII Załączniki

l.p. Oznaczenie
Załącznika
1
Załącznik nr 1
2. Załączniki nr 1a, 1b, 1c

Nazwa Załącznika
Formularz oferty
Formularze cenowe
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Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
4. Załącznik nr 3
Wykaz robót budowlanych
5. Załącznik nr 4
Wykaz osób, które będą realizować zamówienie
6. Załącznik nr 5
Oświadczenie w zakresie posiadania uprawnień
7. Załącznik nr 6
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
8. Załącznik nr 7
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. Załącznik nr 8, 8a, 8b
Wzory umów
10. Załącznik nr 9
Dokumentacje projektowe i Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót
11. Załącznik nr 10, 10a, Wzór tablicy informacyjnej
10b
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