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Rozdział 1.  Nazwa i adres Zamawiającego  
 

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi  

ul. Piotrkowska 190  

90-368 Łódź 

Tel: +48 42 66 49 100 

Fax: +48 42 66 49 102 

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl  

www.bip.lsi.net.pl 

NIP: 725 19 06 517 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000243066, wysokość kapitału zakładowego: 1 035 100 000,00 zł.  

 

Rozdział 2.  Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje 

o postępowaniu  
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej  Regulaminem 

Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2018 r., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 

zm.). 

2. Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jest to zamówienie sektorowe o wartości 

poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,  tj. 

poniżej  443  000,00 euro.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Regulaminu 

Sektorowego, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lsi.net.pl  

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia: 

Część 1 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Rokiciny 

Część 2 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Dąbrowa 

Część 3 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Żabieniec 

Część 4 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Stoki 

Część 5 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Teofilów 

Część 6 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Nowosolna -Kasprowicza 

Część 7 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Nowosolna - Pomorska 

Część 8 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Mileszki-Pomorska 

Część 9 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Podklasztorze-Gotycka 

Część 10 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Żółwiowa 

Część 11 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Olkuska 

Część 12 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Imielnik-Strykowska 

Część 13 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Henrykowska 

http://www.bip.lsi.net.pl/
http://www.bip.lsi.net.pl/
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Część 14 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Bronisławów 

Część 15 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Kalinko 

Część 16 Analiza ryzyka dla ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka -Tomaszów 

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 32 ust. 7 Regulaminu Sektorowego. 

Zamówienie obejmować może uzupełnienie opracowanej dokumentacji, pozyskanie niezbędnych 

opinii i dokumentów wymaganych przepisami Prawa Wodnego lub innymi przepisami z zakresu 

ochrony środowiska, hydrologii, geologii, hydrogeologii 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

9. Wszystkie zapisy odnoszące się do całości postępowania mają odpowiednio zastosowanie do 

poszczególnych części. 

 

Rozdział 3.  Opis przedmiotu zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przeprowadzenie analizy ryzyka dla poszczególnych 16 ujęć wody - Analizę należy przeprowadzić 

dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych wskazanych w opisach szczegółowych.  

2.1. Przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem 

czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody przeprowadzoną w oparciu 

o analizę hydrogeologiczą lub hydrologiczną oraz dokumentację hydrogeologiczną lub 

hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł (ognisk) zagrożenia wynikających ze sposobu 

zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody 

2.2. Pozyskanie materiałów kartograficznych z właściwych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych 

i Kartograficznych 

2.3. W przypadku ujęć wód podziemnych - przeprowadzenie analizy potrzeby opracowania 

dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w sprawie 

wyznaczenia terenu ochrony pośredniej. 

2.4. W przypadku ujęcia wód powierzchniowych - przeprowadzenie analizy potrzeby opracowania 

aktualizacji dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód powierzchniowych w sprawie 

wyznaczenia terenu ochrony pośredniej. 

2.5. Inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej zw. OPZ), stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SIWZ.  

Kody CPV: 

71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 

71620000-0 Usługi analizy 

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego Załącznik do SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacje 

techniczne, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 
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ustawy Pzp. – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. 

równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako 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. Parametry wskazanego 

standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 

funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, 

znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują 

produkty – służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów 

technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści Opisu 

przedmiotu zamówienia.  

 

Rozdział 4.  Termin wykonania zamówienia 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: Zgodnie z tabelą:  

Część 

zamówienia 
Nazwa Termin realizacji zamówienia 

Część 1 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Rokiciny do 160 dni od daty zawarcia umowy 

Część 2 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Dąbrowa do 160 dni od daty zawarcia umowy 

Część 3 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Żabieniec do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 4 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Stoki do 130 dni od daty zawarcia umowy 

Część 5 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Teofilów do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 6 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Nowosolna -

Kasprowicza 

do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 7 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Nowosolna - 

Pomorska 

do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 8 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Mileszki-

Pomorska 

do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 9 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Podklasztorze-

Gotycka 

do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 10 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Żółwiowa do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 11 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Olkuska do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 12 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Imielnik-

Strykowska 

do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 13 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Henrykowska do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 14 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Bronisławów do 160 dni od daty zawarcia umowy 

Część 15 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Kalinko do 90 dni od daty zawarcia umowy 

Część 16 Analiza ryzyka dla ujęcia wód powierzchniowych 

Brzustówka -Tomaszów 

do 160 dni od daty zawarcia umowy 

2. Szczegółowe uregulowanie w zakresie terminu realizacji zamówienia zawierają wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności § 3 wzoru umowy. 

 

Rozdział 5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków  
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1. Zgodnie z art. 5 Regulaminu Sektorowego o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą 

Wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena spełniania tego warunku dokonana 

będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej SIWZ; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym celu wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 

siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie: 

pięciu zatwierdzonych opracowań wynikających z ustawy Prawo Wodne i/lub Prawo 

Geologiczne i Górnicze, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (analizy 

ryzyka lub operaty wodnoprawne lub dokumentacje hydrogeologiczne lub projekty 

robót geologicznych), w tym co najmniej  2 opracowania dotyczyły ustanowienia 

strefy ochronnej ujęcia wody opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016,poz.2033). 

UWAGA!: 

1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla 

potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo usługę, o której mowa powyżej. 

2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunku udziału w postępowaniu dla każdej części może przedstawić te same usługi. 

3. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych 

podmiotów, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej 

w taki sposób, aby przynajmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których 

mowa w ww. warunku 

Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej SIWZ.  

Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który 

powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca 

realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie 

dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które 

powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może 

powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że 

faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. 

 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym celu Wykonawca: 

1.3.1. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, 

doświadczeniem oraz wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone. Wykaże, że dysponuje następującymi osobami spełniającymi wymagania: 

a. Ekspert ds. hydrogeologii – 1 osoba 

― posiadający wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu hydrologii lub 

hydrogeologii lub geologii lub ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki 

wodnej;  
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― posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z 

wymienionych powyżej; 

―  posiada uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2016, poz. 425) 

― wykonał co najmniej 2 opracowania hydrogeologiczne (inne niż wymagane do 

uzyskania uprawnień geologicznych) lub uczestniczył w zespołach 

sporządzających opracowania hydrogeologiczne 

b. Ekspert ds. ochrony środowiska– 1 osoba 

― posiadający wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska 

lub geografii lub gospodarki wodnej lub hydrologii lub hydrogeologii lub 

geologii lub inżynierii sanitarnej;  

― posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z 

wymienionych powyżej; 

―  wykonał co najmniej 2 dokumentacje, z których każda obejmowała zakresem 

wyznaczenie strefy ochronnej dla ujęcia wody lub uczestniczył w zespołach 

opracowujących dokumentacje strefy ochronnej 

c. Ekspert ds. ryzyka zdrowotnego– 1 osoba 

― posiadający wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska 

lub chemii  lub gospodarki wodnej lub hydrologii lub hydrogeologii; 

―  posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem; 

―  wykonał co najmniej 2 opracowania z dziedziny bezpieczeństwa zdrowotnego 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub uczestniczył w zespołach 

opracowujących takie dokumentacje 

Wymieniony skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie 

zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wykonania 

zamówienia. 

UWAGA!: 

1. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej części może przedstawić 

te same osoby. 

2. Dopuszcza się aby osoby wskazane przez Wykonawcę w celu spełniania warunku udziału w 

postępowaniu pełniły ww. funkcje łącznie.  

 

Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę  

oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3) niniejszej SIWZ;  

 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1  

pkt 1). 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest również wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Regulaminu 

Sektorowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 
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b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres 

związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

c) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 

odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności;  

e) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

g) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

h) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane 

z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (nie 

dotyczy uprzednio przeprowadzanego dialogu technicznego); 

i) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

j) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

k) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

l) Wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188, art. 218-221, art. 228-230a, 270-277, 

art. 278-295, art. 296-305 Kodeksu Karnego oraz za przestępstwo skarbowe. 

 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. g 

- l, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
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dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o ile podmiot ten 

będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

podpisane podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i zawarcia umowy 

o podwykonawstwo, w sytuacji gdy Zamawiający dokona wyboru oferty tego Wykonawcy. 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w ust. 4, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie 

warunków opisanych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych 

dokumentów i oświadczeń  według formuły „spełnia – nie spełnia”.  

8. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem 

art. 15 ust. 1 Regulamin Sektorowego.  

  

Rozdział 6.  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 określonych  

w art. 5 Regulaminu Sektorowego – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2 do SIWZ;  

2) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz usług powinien być 

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W wykazie należy wskazać 

usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.2) 

SIWZ; 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

 poświadczenie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi zostały wykonane), 

 oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
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3) wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na 

podstawie wzorów stanowiących załączniki nr 4 do SIWZ, przy czym z przedstawionego wykazu 

musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust.1 pkt 1.3). 

SIWZ. 

4) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V dla osoby 

wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Eksperta ds. hydrogeologii 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego Załącznik nr  5 do SIWZ;  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt e Regulaminu 

Sektorowego. 

3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, 

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 ust. 4 stosuje się odpowiednio). 

6. 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 Rozdziale 5 ust. 3 zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie podpisane przez niego i podmiot trzeci dotyczące oddania tych zasobów i 

zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

7. Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa 

w art. 5 Regulaminu Sektorowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 8 Regulaminu Sektorowego, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

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, 
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którzy wspólnie ubiegają się o udzielnie zamówienia, każdy z tych wykonawców musi podpisać się 

na dokumencie pełnomocnictwa.  

9. 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.   

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest składane przez Wykonawcę/ów, który/rzy 

wykazuje/ują spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożone wspólnie 

przez Wykonawców powinno być podpisane przez: 

1) Wykonawcę/ów który wykazuje/ują spełnianie warunków, lub 

2) upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 

3) Pełnomocnika, upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład 

podmiotu wspólnego, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 2) – 3) niniejszego rozdziału składa ten lub ci 

z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu opisanych w Rozdziale 5 ust. 1 - wskazane dokumenty muszą potwierdzać 

spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i 

doświadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz ich łączna 

sytuacja ekonomiczna i finansowa. Z wyłączeniem, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 punkt 1.2. 

uwaga numer 3.  

12. W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i 

oświadczenia wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców – muszą one 

potwierdzać brak  podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego z takich Wykonawców. 

 

Rozdział 7.  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 1 SIWZ. 

2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest symbolem: BZU.2291.28.19, zaleca się, aby we wszelkiej 

korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie. 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania 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. Oferta oraz jej ewentualne uzupełnienia zawsze muszą być składane w formie 

pisemnej.  

4. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem.  

5. 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 2 dni przed upływem terminu 
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składania 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. 

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków 

opisanym w ust. 5 pkt 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 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza 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 Wykonawcom, którym 

została przekazana SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

f) za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca.  

6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Małgorzata 

Siwicka, e-mail: zamowienia@lsi.net.pl.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

Rozdział 8.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 

cyfrę powiększa się o jednostkę). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty, o których mowa w pkt. 2. 

2. 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, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać – w stosunku do zatrudnianych przez 

Wykonawcę pracowników - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.). 

4. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest stała i nie będzie mogła wzrosnąć w trakcie 

realizacji zamówienia, poza przypadkami określonymi we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

nr 6 do SIWZ oraz przesłankami z art. 36 ust. 4 Regulaminu Sektorowego.  

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 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. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

mailto:zamowienia@lsi.net.pl
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

Rozdział 9.  Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie 

się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu ich oceny 
 

1. Zamawiający będzie stosował następujące kryterium dla każdej z części zamówienia z osobna: 

a) kryterium cena – 100 % – maksymalnie 100 pkt 

W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P) 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. 

2. Zamówienia dla poszczególnych części zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy uzyskają 

największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt) w poszczególnych częściach. 

3. Jeżeli w postępowaniu, bez względu na przedmiot zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcą.  

4. W przypadku gdy po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w pkt. 3 cena 

najkorzystniejszej oferty nadal przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego 

oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 

5. W przypadku negocjacji Zamawiający skieruje do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz ze 

wskazaniem miejsca i terminu negocjacji. Przedmiot negocjacji obejmować będzie wyłącznie 

wynagrodzenie zaoferowane w niniejszym postępowaniu. 

 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 
 

WADIUM 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości łącznie 6 090,00 zł (sześć 

tysięcy dziewięćdziesiąt zł 00/100) w podziale na części: 

 

Część Nazwa części 
Wysokość 
wadium 

Słownie 

Część 1 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Rokiciny 

600,00 sześćset zł 00/100 

Część 2 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Dąbrowa 

600,00 sześćset zł 00/100 
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Część 3 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Żabieniec 

180,00 sto osiemdziesiąt zł 00/100 

Część 4 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Stoki 450,00 czterysta pięćdziesiąt zł 00/100 

Część 5 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Teofilów 

240,00 dwieście czterdzieści zł 00/100 

Część 6 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Nowosolna -Kasprowicza 

240,00 dwieście czterdzieści zł 00/100 

Część 7 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Nowosolna - Pomorska 

240,00 dwieście czterdzieści zł 00/100 

Część 8 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Mileszki-Pomorska 

180,00 sto osiemdziesiąt zł 00/100 

Część 9 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Podklasztorze-Gotycka 

240,00 dwieście czterdzieści zł 00/100 

Część 10 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Żółwiowa 

240,00 dwieście czterdzieści zł 00/100 

Część 11 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Olkuska 

180,00 sto osiemdziesiąt zł 00/100 

Część 12 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Imielnik-Strykowska 

240,00 dwieście czterdzieści zł 00/100 

Część 13 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Henrykowska 

180,00 sto osiemdziesiąt zł 00/100 

Część 14 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Bronisławów 

600,00 sześćset zł 00/100 

Część 15 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 
Kalinko 

180,00 sto osiemdziesiąt zł 00/100 

Część 16 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód powierzchniowych 
Brzustówka -Tomaszów 

1 500,00 jeden tysiąc pięćset zł 00/100 

RAZEM 6 090,00 
sześć tysięcy dziewięćdziesiąt zł 
00/100 

 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1 pieniądzu; 

2.2 gwarancjach bankowych; 

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, 

nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać minimum elementy: 

3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; 

3.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nazwy 

wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot 

wspólny, np. poprzez następujący zapis:  „……Zostaliśmy poinformowani, że w związku z 

organizowanym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego 

przedmiotem jest (nazwa zadania, numer części), w którym na mocy swojej oferty 

uczestniczą: …… (tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia) … (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium 

w wysokości ……..” 

3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

3.4 kwotę gwarancji; 

3.5 termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 

3.6 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. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy;  

3.7 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ŁSI sp. z o.o. 

nie uzupełnił złożonej oferty.  

4. Zamawiający przypomina, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o., a nie ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W związku z czym, jeżeli w treści dokumentów wadialnych będzie odniesienie do 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ich nie uzna i oferta nie będzie w sposób 

właściwy zabezpieczona wadium. 

5. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja 

w postaci zapisu „Dotyczy …(tytuł zamówienia)” 

6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

6.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. Do oferty należy 

dołączyć kopię polecenia przelewu.  

6.2 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.  

7. 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.  

8. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z treści gwarancji winno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy 

gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (zaleca się aby, wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu 

wspólnego byli wymienieni). Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem 

że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 

9. Zwrot wadium następuje niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą, po zawarciu umowy 

lub unieważnieniu postępowania. 
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10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta 

została odrzucona. 

11. 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.  

12. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana:  

12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

12.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie uzupełnia złożonej 

oferty w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Sektorowego. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 11. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 45 dni.  

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

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie 

powoduje utraty wadium. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu 

związania ofertą. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta winna być sporządzona 

w jednym egzemplarzu.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

4. 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.  

5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
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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.  

7. 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.  

8. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane 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 do oferty pełnomocnictwa.  

9. 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.  

10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenie wymienione 

poniżej w ust. 14 pkt c. sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 

SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawcy dotyczy ta sytuacja, 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. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów 

dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty.  

12. 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.  

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

14. Kompletna oferta powinna zawierać:  

a. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ;  

b. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 

c. wykaz usług, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej 

SIWZ; 

d. dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane należycie; 

e. wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na podstawie  wzorów 

stanowiących Załączniki nr 4 do niniejszej SIWZ; 
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f. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; 

g. dowód wniesienia wadium, 

h. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 

pkt e Regulaminu Sektorowego) zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 2 pkt 2) niniejszej SIWZ;  

i. zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia swoich zasobów (o ile Wykonawca 

będzie korzystał z takich zasobów), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ; 

j. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, w odniesieniu do podmiotów udostępniających swoje zasoby (o ile 

Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów); 

k. stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;  

l. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument 

ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia;  

m. uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2016, 

poz. 425) Eksperta ds. hydrogeologii 

n. pozostałe 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. 10 ust. 2 

Regulaminu Sektorowego, 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.  

17. 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 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone do oferty. 

Dokumenty te zaleca się aby zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie, trwale spięte i 

dołączone na końcu oferty.  

 

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190,  

w sekretariacie (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2019 r. do godziny 11:30. 
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2. 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 pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ)” 

Na kopercie oprócz powyższego opisu należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Piotrkowska 190 w  sali 

konferencyjnej, I piętro, w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 12:00.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Rozdział 14. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 
 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, zgodnie z art. 18 a Regulaminu Sektorowego.  
 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia  
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą którego oferta uzyska największą ilość punktów 

w ramach kryterium oceny ofert określonego w niniejszej SIWZ.  

2. Umowa zostanie podpisana po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 19 ust. 1 b. Regulaminu Sektorowego.  

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. 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. 

5. Wykonawca winien na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, nie później 

jednak niż w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia złożyć: 

a.  kopie polis ubezpieczenia wraz z dowodem ich opłacenia, zgodnie z § 12 wzoru umowy 

(załącznik nr 6 do SIWZ); 
 

Rozdział 16. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

1. W sytuacji, gdy oferta jednego Wykonawcy zostanie wybrana na więcej niż jedną część 

zamówienia, Zamawiający zawrze odrębne umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

3. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach 

określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

Rozdział 17. Podwykonawcy  
 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom. 

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazania tych 

podwykonawców.  

3. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w 

realizacji części zamówienia postanowienia pkt 2 mają zastosowanie również do nich.  

4. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

Rozdział 18. Unieważnienie  
 

Zamawiający, zgodnie z art. 19 ust 2  Regulaminu Sektorowego, zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.   

 

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
 

1. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w art. 37 Regulaminu Sektorowego, tj. odwołanie wnoszone do Kierownika 

Zamawiającego.  

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień 

Regulaminu Sektorowego lub zaniechania czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem 

Sektorowym. 
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:  

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

b. wykluczenia odwołującego z postępowania;  

c. odrzucenia oferty odwołującego.  

4. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w terminie 5 dni, od dnia w którym 

Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

wniesienia odwołania. Odwołanie, aby zostało uznane za wniesione w terminie musi być przed 

upływem tego terminu doręczone do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej.  

5. Odwołanie winno zawierać co najmniej: 

a. oznaczenie postępowania, którego dotyczy; 

b. oznaczenie podmiotu odwołującego; 

c. uzasadnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu; 

d. zwięzłe określenie zarzutów; 

e. okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 

f. żądanie odwołującego. 

6. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony lub nie spełniające 

wymogów, o których mowa w ust. 5 podlega odrzuceniu. Zamawiający informuje Wykonawcę o 

odrzuceniu odwołania podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia. Na czynność 

odrzucenia odwołania z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie dalsze środki ochrony 

prawnej nie przysługują. 

7. W przypadku, gdy odwołanie nie podlega odrzuceniu na podstawie ust. 6, o wniesieniu odwołania 

oraz jego treści Zamawiający zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 

Wykonawcom przysługuje prawo przystąpienia do postępowania odwoławczego i przedstawienie 

pisemnego stanowiska. Kierownik Zamawiającego wskazuje termin w jakim przystępujący do 

postępowania odwoławczego mogą złożyć stanowisko. 

8. Przed rozstrzygnięciem odwołania, Kierownik Zamawiającego, przekazuje odwołanie celem zajęcia 

stanowiska: 

a. Wnioskodawcy; 

b. Komisji przetargowej lub osobie albo osobom, które zostały wyznaczone do przeprowadzenia 

postępowania; 

c. jednostce odpowiedzialnej za zamówienia publiczne; 

d. obsłudze prawnej Zamawiającego. 

9. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający może wystąpić do Wykonawców o przedłużenie 

terminu związania ofertą wraz przedłużeniem ważności wadium albo o wniesienie nowego 

wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli 

odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

10. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 7 dni od jego wniesienia. W przypadku, gdy do 

rozstrzygnięcia odwołania niezbędne jest pozyskanie dodatkowych wiadomości specjalnych, 

powołanie biegłych lub innych podmiotów, Kierownik Zamawiającego może przedłużyć termin 

rozstrzygnięcia odwołania, o czym powiadamia Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

odwoławczym. 

11. Rozstrzygnięcie odwołania przekazuje się odwołującemu oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do 

postępowania odwoławczego. W przypadku uwzględnienia odwołania, Zamawiający ponownie 

przeprowadza czynności objęte odwołaniem. Kierownik Zamawiającego może wskazać wytyczne 
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dotyczące przeprowadzenia powtórzonych czynności w związku z uwzględnieniem odwołania. 

Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne i nie podlega dalszym środkom odwoławczym. 

 

Rozdział 20. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź 

(dalej: „ŁSI”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach 

(Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy 

Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), 

mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego ŁSI informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ŁSI z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 190, 90 -368 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000243066  REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ŁSI jest Pan Krzysztof Radecki. 

3. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana proszę kontaktować się za pomocą 

poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl 

4. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym 

postępowań o udzielenie zamówienia przez ŁSI oraz zawarcie umów w sprawie zamówienia. 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności 

statutowej ŁSI, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ŁSI mogła prawidłowo wypełniać nałożone na nią 

obowiązki. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŁSI, osoby występujące z 

wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia, Krajowa Izba Odwoławcza, 

US, ZUS, banki, organy egzekucyjne, sady powszechne  oraz spółka eB2B Service spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji 

Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 

146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której ŁSI 

prowadzi aukcje elektroniczne działająca pod adresem:  https://lsi.eb2b.com.pl . 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego/sektorowego, 

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas 

archiwizacji  oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń. 

mailto:daneosobowe@lsi.net.pl
https://lsi.eb2b.com.pl/
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6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000). 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się. 

10.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

11.  ŁSI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie 

zawarte w formularzu oferty (załączniki nr 1 do SIWZ) 

Rozdział 21. Załączniki  
l.p. Oznaczenie Załącznika  Nazwa Załącznika  

1 Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2 Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  

3 Załącznik nr 3 Wykaz usług 

4 Załączniki nr 4 Wykaz osób 

5 Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

6 Załącznik nr 6 Wzór umowy 

7 Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia 

8 Załącznik nr 8 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych 

zasobów  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  

FORMULARZ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania: „Opracowanie analizy ryzyka 

ujęć wody” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres oraz NIP i REGON: 

   

   

 

Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu   

Adres e-mail  

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia; 

2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do 

SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty; 

3. gwarantuję realizację niniejszego zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ, 

4. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:  

 

Część Nazwa części 

Cena oferty brutto: 
PLN 

(z podatkiem VAT, bez uwzględnienia 
pozycji VAT na towary i usługi 

wskazane w pkt 10) 

cena oferty netto: 
PLN 

(z uwzględnieniem pozycji towarów 
i usług wskazanych w pkt 10); 

Część 1 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Rokiciny  

 

Część 2 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Dąbrowa 

  

Część 3 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Żabieniec 

  

Część 4 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Stoki 

  

Część 5 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Teofilów 
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Część 6 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Nowosolna -
Kasprowicza 

  

Część 7 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Nowosolna - 
Pomorska 

  

Część 8 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Mileszki-Pomorska 

  

Część 9 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Podklasztorze-
Gotycka 

  

Część 10 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Żółwiowa 

  

Część 11 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Olkuska 

  

Część 12 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Imielnik-Strykowska 

  

Część 13 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Henrykowska 

  

Część 14 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Bronisławów 

  

Część 15 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
podziemnych Kalinko 

  

Część 16 
Analiza ryzyka dla ujęcia wód 
powierzchniowych Brzustówka -
Tomaszów 

  

VAT (23%)  

5. niniejsza oferta jest ważna przez 45 dni; 

6. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ; 

7. w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną podane przez Zamawiającego; 

8. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]* 

9. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 

10. oświadczamy, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych).  

W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, informacja winna 

wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

(ww. zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 ze 

zm.) 

L.P. Nazwa (rodzaj) towaru/ usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania  

Wartość towaru/usługi 

bez kwoty podatku VAT  

 
   

   

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty 

Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
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11. na podstawie art. 10 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o [żadne 

z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]/ [wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania]*: 

l.p. oznaczenie rodzaju informacji 
strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż żadne z informacji nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 

UWAGA! Jeżeli Wykonawca wypełnia powyższa tabelę zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z zapisami Rozdziału 12 – Opis 

sposobu przygotowania ofert, pkt 16). 

12. [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] / 

[zamierzam(y) powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom]* 

Lp. 
Nazwa części zamówienia przewidziana 
do wykonania przez podwykonawcę 

Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest 

znana na dzień sporządzania oferty) 

1.   

2.   

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione (odpowiednio dla danej części zamówienia) to 

Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie. 

13. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które należy zwrócić 

wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie 

pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, 

z którego wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca jest**: 
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie,  

 wymaganą informację należy podać w odniesieniu 

do lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 

 

TAK/NIE* 

małym lub średnim 

przedsiębiorstwem 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Oświadczam(y)*, że: 

stosownie do treści art. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. spełniam(y)* 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą: 

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, opisane 

w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

1.      

2.      

 

*niepotrzebne skreślić lub pominąć 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.   

Wykaz usług 
wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą: Opracowanie analizy 

ryzyka ujęć wody w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  

oświadczam(y)*, że 

w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonałem (liśmy)* następujące usługi: 

l.p. 

przedmiot usługi 
(opis winien 
potwierdzać 

wymagania określone 
w rozdz. 5 ust 1 pkt. 1.2 

SIWZ) 

Przedmiot usługi o 
charakterze opracowania 

wynikającego z ustawy 
Prawo Wodne i/lub 
Prawo Geologiczne 

i Górnicze 
 

Przedmiot usługi dotyczy 
ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody 
opracowanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 

18.11.2016 r. w sprawie 
dokumentacji 

hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej (Dz.U. 2016, 

poz. 2033) 

data wykonania 
(zakończenia usługi) 

(dd/mm/rrrr) 

odbiorca usługi  
(nazwa i adres) 

  □ Analiza ryzyka 

□ Operat 

wodnoprawny 

□ Dokumentacja 

hydrogeologiczna 

□ Projekt robót 

geologicznych 

□ TAK  

□ NIE  

  

  □ Analiza ryzyka 

□ Operat 

wodnoprawny 

□ Dokumentacja 

hydrogeologiczna 

□ Projekt robót 

geologicznych 

□ TAK  

□ NIE  

  

  □ Analiza ryzyka 

□ Operat 

wodnoprawny 

□ Dokumentacja 

hydrogeologiczna 

□ Projekt robót 

geologicznych 

□ TAK  

□ NIE  
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  □ Analiza ryzyka 

□ Operat 

wodnoprawny 

□ Dokumentacja 

hydrogeologiczna 

□ Projekt robót 

geologicznych 

□ TAK  

□ NIE  

  

  □ Analiza ryzyka 

□ Operat 

wodnoprawny 

□ Dokumentacja 

hydrogeologiczna 

□ Projekt robót 

geologicznych 

□ TAK  

□ NIE  

  

a. dysponuję/dysponujemy* doświadczeniem wskazanym w poz. ……….. Wykazu, 

b. nie dysponuję/nie dysponujemy* doświadczeniem wskazanym w poz. ……….., lecz zasoby  

te zostaną oddane mi/nam* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 8 Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o., na potwierdzenie czego załączam/my 

pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 6 SIWZ. 

 * niepotrzebne skreślić lub pominąć 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody określające, czy te usługi zostały wykonane 

należycie.  W wykazie należy wskazać usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w 

Rozdziale 5 ust. 1 lit. b) SIWZ; 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a. poświadczenie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane), 

b. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a. 

Uwaga:  

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty,  

o których mowa powyżej w pkt. 1 winny być wystawione na ten podmiot.   

Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

1.   

 

 

   

2.      
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  Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi 

Wykaz osób  
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z 

informacją na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierowaliśmy następujące osoby:  

l.p Funkcja w realizacji zamówienia 

imię i nazwisko kwalifikacje zawodowe, uprawnienia  

(opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5 pkt 1.3 SIWZ) 

ZAZNACZYĆ 

podstawa 

dysponowania 

wskazaną osobą 

1 

Ekspert ds. hydrogeologii   □ posiada wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii lub hydrogeologii lub geologii lub ochrony 

środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej; 

□ posiada doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych 

powyżej; 

□ posiada uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 marca 2016 w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U.2016 poz. 

425);  

□ wykonał co najmniej 2 opracowania hydrogeologiczne (inne niż wymagane do uzyskania 

uprawnień geologicznych) lub uczestniczył w zespołach sporządzających opracowania 

hydrogeologiczne; 
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2 

Ekspert ds. ochrony środowiska  □ posiada wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej 

lub hydrologii lub hydrogeologii lub geologii lub inżynierii sanitarnej; 

□ posiada doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych 

powyżej; 

□ wykonał co najmniej 2 dokumentacje z których każda obejmowała zakresem wyznaczenie strefy 

ochronnej dla ujęcia wody lub uczestniczył w zespołach opracowujących dokumentacje strefy 

ochronnej 

 

3 

Ekspert ds. ryzyka zdrowotnego  □ posiada wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub chemii lub gospodarki wodnej 

lub hydrologii lub hydrogeologii; 

□ posiada doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem z wymienionych 

powyżej; 

□ wykonał co najmniej 2 opracowania z dziedziny bezpieczeństwa zdrowotnego wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub uczestniczył w zespołach opracowujących takie 

dokumentacje 

 

 Oświadczam(y), że:  

a. dysponuję/dysponujemy* zasobem/zasobami* wskazanymi w poz. ……….. Wykazu, 

b. nie dysponuję/nie dysponujemy zasobem/zasobami * wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby  

te zostaną oddane mi/nam* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o., na potwierdzenie 

czego załączam/my pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 6 SIWZ. 

c. do wykazu należy załączyć uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 w sprawie 

kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U.2016 poz. 425) dla Eksperta ds. hydrogeologii; 

Podpisy: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i  data 

1.      

2.      

 

*niepotrzebne skreślić lub pominąć 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.   

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z udziału w postępowaniu 
 

l.p. Nazwa  Wykonawcy: Adres: 

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą: Opracowanie analizy 

ryzyka ujęć wody w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

oświadczam(y)*, że 

nie podlegam(y)* wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 7 

ust. 1. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o.  

 

Podpisy: 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszego 

oświadczenia 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszego 

oświadczenia 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i  data 

1.      

2.      

 

W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest 

składane przez każdego z nich z osobna.  

*niepotrzebne skreślić lub pominąć 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  

 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów  

na zasadach określonych w art. 8 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych w ŁSI sp. z o.o. 
 

l.p. Nazwa Podmiotu Trzeciego: Adres: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na 

potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody następującemu 

Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….  

następujących zasobów (należy wskazać rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne 

lub zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….   

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..  

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy 

wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….   

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
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d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(DATA, PODPIS I PIECZĄTKA IMIENNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI  

W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  

 

 

 
UWAGA!  

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, 

wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które 

wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

Zgodnie z zapisami SIWZ i Regulaminu Sektorowego, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w 

przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu.  
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