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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: 989 820 000,00 zł  

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przedmiotowym 

postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez 

nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018 

poz. 1025 ze zm.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 

Zakres tego zamówienia będzie obejmować roboty na obiekcie przy ul. Zielonej 6 w Łodzi: 
- roboty budowlane i instalacyjne, 
- roboty wykończeniowe wraz z wyposażeniem, 
- prace konserwatorskie, 
- prace w zakresie zagospodarowania terenu. 

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową 
dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu 
naliczania kar. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.  

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy 

wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 

frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami 

zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”. 

 

1.1. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
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 kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz 

zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej 

wraz ze wszystkimi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, 

 rozbiórkę lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi, 

 wykonanie instalacji gazu na terenie posesji, wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni 

gazowej, 

 wyposażenie pomieszczeń socjalnych w kuchenną zabudowę meblową (szafki wiszące, 

stojące wraz z blatami, bez stołu z krzesłami) wraz z lodówkami i całą armaturą sanitarną, 

zgodnie z rzutem aranżacji, 

 wykonanie sal sprzedaży w stanie deweloperskim, w reszcie pomieszczeń należy wykonać 

pełne wykończenie (bez wyposażenia ruchomego pomieszczeń biurowych). 

 

1.2.  Z zakresu prac należy wyłączyć roboty wykonane w poprzednim etapie, które 

wyszczególniono poniżej: 

 wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem płyty dennej prawej oficyny, 

 wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem stropu nad piwnicą – strop WPS 

prawej oficyny, 

 wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem stropu nad parterem – strop 

ceglany odcinkowy prawej oficyny, 

 montaż ściągów w płaszczyźnie stropów nad parterem i pierwszym piętrem w prawej 

oficynie, 

 zszywanie ścian zewnętrznych prawej oficyny, 

 zabezpieczenie konstrukcji budynku na czas wykonywania robót budowlanych prawej 

oficyny, 

 wykonanie nowoprojektowanych naproży okiennych i drzwiowych na kondygnacji parteru 

w prawej oficynie, 

 część stalowych konstrukcji zabezpieczających. 

 

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

załącznik nr 11 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji Projektowej                 

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załącznik 

nr 10 do niniejszej SIWZ.  

1.4. Kody CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 

45262310-7 - Zbrojenie 

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

45111250-5 - Badanie gruntu 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
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45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453100-8 - Roboty renowacyjne 

1.5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Dokumentacji Projektowej  

oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), 

stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu 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 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 Dokumentacji Projektowej oraz w (STWiOR). 

2. Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 60 

miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego inwestycji. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji 

przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, 

o których mowa poniżej w pkt 4. Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak 

również wspólników spółki osobowej, samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności 

określonych w pkt. 4. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 

przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: 

 roboty konstrukcyjne. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie): 21 miesięcy  od dnia  podpisania umowy w tym: 

1.1. przekazanie terenu budowy:  nie później niż w ciągu 7 dni od  dnia podpisania umowy.  

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

stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, w szczególności § 3 wzoru umowy. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu: 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, (przesłanki wykluczenia 

obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).  

 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału  

w postępowaniu, w tym zakresie; 

1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału  

w postępowaniu, w tym zakresie; 

1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.2.3.1.  Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                    

w tym okresie, co najmniej: 

2 zamówień, których przedmiotem było wykonanie budowy, przebudowy lub 

remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania 

zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż  4 000 000,00 PLN brutto każde z nich, w tym co najmniej jeden  z w/w 

budynków wpisany do rejestru zabytków; 

 

UWAGA: 

1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał 
na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie 
nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na 
doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i 
konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. 
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Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie 
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych 
dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych 
przez Wykonawcę faktur. 

2. W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne 
spełnienie warunku. 

3. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy 
zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i 
podać wartość robót, o których mowa powyżej. 

4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych 
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, NBP nie publikuje 
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

6.  Przez „budynek zamieszkania zbiorowego” rozumie się budynki zgodnie z definicją zawartą 
w § 3 ust. 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 
2015, poz. 1422) tj. budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności 
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, 
schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na 
terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 
nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom 
rencistów i dom zakonny. 

7.  Przez „budynek użyteczności publicznej” rozumie się budynki zgodnie z definicją zawartą w 
§ 3ust. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 
2015, poz. 1422) tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

 

1.2.3.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej: 

1) Ekspertem 1 – Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury 
obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. do kierowania robotami 
budowlanymi  realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem 
poniższych pkt I i II; 

b) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi 

(po uzyskaniu uprawnień o których mowa powyżej), 

c) co najmniej 18 – miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury, o której mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), 

d) doświadczenie zawodowe w kierowaniu  robotami budowlanymi w co najmniej 

dwóch budynkach o kubaturze minimum 2000m³ każdy z nich,  w tym w co najmniej 
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jednym wpisanym do rejestru zabytków   (po uzyskaniu uprawnień o których mowa 

powyżej w pkt. a), 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie z pkt. b), c) i d) pokrywało się. 

2) Ekspertem 2 – Kierownik Prac Konserwatorskich  – 1 osoba posiadająca: 

a) kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, zgodnie art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245) to jest, która ukończyła studia 

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i 

restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów 

drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów 

magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, 

pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury 

lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 przywołanej 

ustawy, 

b) doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Prac Konserwatorskich                       

w 2 (dwóch) budynkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Uwaga: 

1. Zamawiający dopuszcza każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków 

będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 2067, 2245). 

2. Zamawiający   wyraża zgodę na łączenie funkcji Eksperta nr 1 – Kierownika Budowy z funkcją 

Eksperta nr 2 – Kierownikiem Prac Konserwatorskich pod warunkiem spełnienia warunków dla 

każdego z Ekspertów z osobna.  

I. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                           

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych                                    

w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). 

II. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych 

względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia  

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 65 ze zm.) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych 

względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

III. Dopuszcza się uprawnienia równoważne dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed 

dniem wejścia w życie  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych                        

w budownictwie.  

IV. Wymienieni powyżej specjaliści nie wyczerpują w pełni wymagań Zamawiającego dla rzetelnego 

wypełnienia przedmiotu zamówienia i powinni być traktowani jako minimalne wymogi 

Zamawiającego stawiane w trakcie realizacji zamówienia. 
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2. Brak podstaw wykluczenia – opis przesłanek: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki 

wykluczenia). 

2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

2.1.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2.1.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,  

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  

(Dz. U. 2016, poz. 1167, z późn. zm.) lub art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769); 

2.1.3 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.1.2; 

2.1.4 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.1.5 Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

2.1.6 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; 

2.1.7 Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.1.8 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 
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2.1.9 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; 

2.1.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703); 

2.1.11 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.1.12 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 

798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

2.2 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę (przesłanki fakultatywne): 

2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, ze 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – 

Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 

2.2.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 2.1.4 SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

 

2.3 Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp wykluczenie Wykonawcy następuje: 

2.3.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp (pkt. 2.1.2  

a)-c) i 2.1.3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 a)-c) SIWZ), jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

2.3.2. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (pkt.2.1.2) d), 

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 

wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (2.1.2) d) SIWZ); 
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2.3.3. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 2.1.4 SIWZ) jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

2.3.4. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18-20 ustawy Pzp (pkt 2.1.7 – 2.1.9 SIWZ), 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

2.3.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (pkt 2.1.10 SIWZ), jeżeli nie 

upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

2.3.6. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (pkt. 2.1.11 SIWZ), jeżeli nie 

upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

2.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20,  

a także ust. 5 ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 i 2.1.3 oraz pkt 2.1.5-2.1.9, a także pkt. 2.2.1  - 2.2.2 SIWZ) 

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

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

2.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej, w pkt 

2.4. niniejszego rozdziału. 

2.6 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (pkt 2.1.8 SIWZ), przed 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

2.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 

ustawy Pzp (ppkt. 2.1.12 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

Postępowaniu. 

2.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5 pkt 2.1.2 – 2.1.11 oraz  

2.2 SIWZ. 

3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - 

na którego zasobach polega Wykonawca – nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

3.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

3.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

3.6. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. 5 SIWZ i powołuje 

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu – składa oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w rozdziale 

6 pkt 1 SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

4.1. 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 albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz  

z ofertą (należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo 

powinno jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy i precyzować zakres 

umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  

o zamówienie, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na 

dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4.2. 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. 
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4.3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania. 

4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać łączne spełnianie warunków, 

określonych w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału. 

4.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie 

dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1 SIWZ, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1 w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w Rozdziale 6 pkt 2 SIWZ. 

4.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

5. Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3. niniejszego Rozdziału w stosunku  

do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. 

Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia/ 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. 

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

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

7. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków określonych w rozdz. 5 pkt 1 SIWZ 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i 

odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnia nie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 

1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia                       

z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie,               

w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w pkt 1.1. i 1.2. SIWZ 

oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 
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składającego ofertę. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca. 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia 

z pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki 

cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

tych warunków. 

1.5. Podmioty, na których zasobach powołuje się Wykonawca, nie mogą podlegać wykluczeniu z 

postępowania z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 2.1.2 – 

2.1.11 oraz 2.2 SIWZ;  

1.6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia dokumentów określonych w Rozdziale 6 pkt 3.2.1 - 3.2.7 SIWZ, dotyczących 

tych podmiotów. 

2. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

2.1. Oświadczenie może być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia w terminie 3 dni faxem                      

lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzenie w formie pisemnej. 

2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                     

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców – oświadczenie                           

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                    

z Wykonawców. 

 

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia - składane przez wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.  
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3.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, 

wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1  i 8 ustawy Pzp): 

3.1.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót winien być 

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 

3.1.2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być 

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 

3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

3.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 

3.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;  

3.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
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wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

8 ustawy Pzp.; 

3.2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

3.2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno 

być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

3.2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

4. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3.2 niniejszego rozdziału: 

4.1.1. pkt. 3.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.;  

4.1.2. pkt. 3.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

4.1.3. pkt. 3.2.3-3.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu.  

 

4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.1 i pkt 4.1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.3 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
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4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt. 4.1.1 i 4.1.2, 4.1.3  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4.2 stosuje się.  

4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 3.2.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1.1,  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt 4.2 stosuje się.  

4.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

5. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

6. Forma składanych dokumentów: 

6.1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                                   

z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 

przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 

własnoręcznym podpisem. 

6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
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6.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski dokumentów, wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów (o których mowa w pkt 6.3 niniejszego rozdziału). 

6.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

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.2291.5.19. Zaleca się, aby we wszelkiej 

korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie. 

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Oferta oraz jej ewentualne uzupełnienia zawsze muszą być składane w formie 

pisemnej. 

4. W przypadku korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczenia osobistego 

lub za pośrednictwem posłańca, za wniesioną w terminie uważa się korespondencję, 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: 

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 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 dnia 06.02.2019 r.; 
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6.2. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 

opisanym w pkt. 6.1. niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia; 

6.3. przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie wniosków  

o wyjaśnienie treści SIWZ; 

6.4. 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; 

6.5. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ; 

6.6. za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca.  

7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka 

Jędrzejczak lub Magdalena Kaniewska - Jędrzejczak,  e-mail: zamowienia@lsi.net.pl 

 

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, w tym w szczególności koszty, o których 

mowa w § 2 ust. 2 oraz § 32 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ oraz 

wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki i opłaty obowiązujące na 

terenie Polski, 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). 

4. Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót, należy traktować jako materiał pomocniczy, 

niesłużący bezpośrednio do obliczenia ceny oferty. Wykonawca określa cenę na podstawie 

przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ) oraz innych 

wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca 

dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. 

5. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Przyjmuje się, 

iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma 

zostać wykonany. Całość prac winna być zgodna z zamierzeniem i przeznaczeniem. W cenie 

oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy.   

mailto:zamowienia@lsi.net.pl
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6. 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 11 do SIWZ oraz przesłankami z art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.  

7. 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 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

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

podatku.  

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

dokonywane będą w PLN. 

9. Wybrany Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany będzie 

dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, 

wykonany na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty dla 

zakresu objętego przedmiotem zamówienia. W przypadku nieujęcia w kosztorysie wszystkich 

robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania                          

i odbioru robót budowlanych, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 

Kosztorys ten stanowić będzie podstawę do wyceny ewentualnych robót dodatkowych, które 

nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. Jednocześnie kosztorys ten będzie stanowił podstawę do weryfikacji wartości robót 

zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 13 ust. 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 

do SIWZ. 

 

Rozdział 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

 

1) kryterium cena – 70 % – maksymalnie 70 pkt 

W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym 

wzorem:  

P1 = ( Cmin/Ci) *70 pkt  

gdzie:  

P1   – 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) kryterium „Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy w kierowaniu 

robotami budowlanymi w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji 

zabytków” – 15% – maksymalnie 15 pkt. - innych niż będą wykazane na potwierdzenie 
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spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli w formularzu oferty  wykonawca wskaże 

to samo doświadczenie co  w wykazie osób, nie będzie ono brane pod uwagę przy liczeniu 

punktów za kryterium). 

Zamawiający będzie punktował doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień, o 

których mowa w Rozdziale 5 pkt 1.2.3. pkt 2 ppkt 1d).    

Przy ocenie kryterium nie ma znaczenia kubatura budynku.  

W ramach kryterium „dodatkowego doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy w 

kierowaniu robotami budowlanymi w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub 

ewidencji zabytków”  Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:  

 0 pkt. – Wykonawca nie poda w pkt. 5 Formularza oferty dodatkowego doświadczenia 

Kierownika Budowy w kierowaniu robotami budowlanymi w budynku wpisanym do rejestru 

zabytków lub ewidencji zabytków, 

 5 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca pełniła funkcję Kierownika Budowy i wykaże 

się dodatkowym doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w 1 

(jednym) budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, 

 7 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca pełniła funkcję Kierownika Budowy i wykaże 

się dodatkowym  doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w 2 

(dwóch) budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, 

 10 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca pełniła funkcję Kierownika Budowy i wykaże 

się dodatkowym  doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w 3 

(trzech) budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, 

 15 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca pełniła funkcję Kierownika Budowy i wykaże 

się  dodatkowym doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w 4 

(czterech)  i więcej budynkach   wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. 

 

3) Kryterium „Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Prac Konserwatorskich  w 

kierowaniu pracami konserwatorskimi w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

ewidencji zabytków” – 15% – maksymalnie 15 pkt. - innych niż będą wykazane na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli w formularzu oferty  

wykonawca wskaże to samo doświadczenie co  w wykazie osób, nie będzie ono brane pod 

uwagę przy liczeniu punktów za kryterium). 

W ramach kryterium „dodatkowego doświadczenia zawodowego Kierownika Prac 

Konserwatorskich w kierowaniu pracami konserwatorskimi w budynku wpisanym do 

rejestru zabytków lub ewidencji zabytków” Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) wg 

reguły:  

Ilość budynków wpisanych do rejestru 

zabytków lub ewidencji zabytków, dla których  

Osoba, którą dysponuje Wykonawca pełniła 

funkcję Kierownika Prac  Konserwatorskich  

w ramach realizacji inwestycji. 

Punktacja 

1 1 

2 3 

3 5 

4 7 
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5 9 

6 11 

7 13 

8 i  więcej 15 

 0 pkt. – Wykonawca nie poda w pkt. 6 Formularza oferty dodatkowego doświadczenia 

Kierownika Prac Konserwatorskich  w kierowaniu pracami konserwatorskimi w budynku 

wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków 

 15 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca pełniła funkcję Kierownika Prac 

Konserwatorskich i wykaże się  dodatkowym doświadczeniem zawodowym w kierowaniu 

pracami konserwatorskimi w 8 (ośmiu )  i więcej budynkach   wpisanych do rejestru 

zabytków lub ewidencji zabytków. 

 

Zamawiający dopuszcza każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków 

będący odpowiednikiem rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2067, 2245). 

2. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:  

 

Pł = P1+P2+P3 

gdzie Pł -  łączna liczba punktów 

    P1 - liczba punktów przyznanych w kryterium ceny 

   P2 -  liczba punktów przyznanych w kryterium „dodatkowe doświadczenie 

zawodowe Kierownika Budowy w kierowaniu robotami budowlanymi                        

w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków”  

P3 - liczba punktów przyznanych w kryterium „dodatkowe doświadczenie zawodowe 

Kierownika Prac Konserwatorskich  w kierowaniu pracami konserwatorskimi   

w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków” 

3. Zamawiający informuje, że w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona 

aukcja elektroniczna. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji zawarte są w rozdziale 14 niniejszej 

SIWZ.  

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który uzyska największą ilość 

punktów łącznie za wszystkie kryteria (maksymalnie 100 pkt).  

 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
 

WADIUM: 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł i 00/100); 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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2.5. 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. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy prowadzony w mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 

3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  

3.2. 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.  

4. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta informacja w postaci 

zapisu „Dotyczy …(nazwa postępowania)”. 

5. 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.  

6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2.2 – 2.5. niniejszego rozdziału musi 

gwarantować Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 46 ust. 4a 

oraz ust. 5 pkt 1) – 3) ustawy Pzp.  

7. 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: 

7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie 

ich siedzib. 

7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

7.3. kwotę gwarancji; 

7.4. termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 

7.5. 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”;  

7.6. 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 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”. 
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8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być 

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 

8.1. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 

8.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 

8.3. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 

8.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 

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

zamówienia z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno 

do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się, aby wszyscy członkowie 

wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). 

10. Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami 

umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 

11. Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą. 

12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

13. 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.  

14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie zapisów pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

17. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

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

którego oferta została wybrana:  

18.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

18.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

stronie Wykonawcy. 

19. Zamawiający oświadcza, że zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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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.  

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 lub kilku z następujących form: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

Zamawiającego prowadzony mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. 

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 z 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 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: 

7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie 

ich siedzib. 

7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

7.3. kwotę gwarancji; 

7.4. termin ważności gwarancji; 

7.5. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego”;  

8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone 

zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 

8.1. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 

8.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 

8.3. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 

8.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 
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9. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu 

realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawierać 

zobowiązanie do „wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat”. 

10. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono 

zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie 

wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni).  

11. Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne  

z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia. 

12. Zabezpieczenie nie może zawierać zapisów które uzależniają dokonanie zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za 

wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu 

zamówienia). W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów 

bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie 

wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

13. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

14. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

15. Zamawiający informuje, iż zwrot zabezpieczenia nastąpi: 

15.1 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego  Inwestycji. 

15.2   30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

16. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres lub wnosi zabezpieczenie w innej formie na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

17. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji wchodziło w życie i 

obowiązywało od daty podpisania Umowy i było w mocy w wysokości 100% wysokości 

zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

18. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
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Rozdział 11. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

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

3. 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Nieprzedłużenie terminu związania ofertą w przypadkach określonych w ust. 3, tj. samodzielnie 

przez Wykonawcę lub na wniosek Zamawiającego, równoznaczne jest z niewyrażeniem przez 

Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (rezygnacją Wykonawcy z dalszego 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) i powoduje odrzucenie oferty  

z postępowania, lecz nie powoduje utraty wadium. 

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi postanowienia Trybunału 

Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. „(…) W przypadku upływu 

terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie oferty. Przepis 

ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, który wyraźnie stanowi, że wykonawca może tak na 

wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Nieprzedłużenie tego 

terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy też, używając terminologii ustawy, 

niewyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (…)”. Wytyczne 

UZP są dostępne pod n/w linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-tsue/Orzecznictwo-TSUE-od-2011/ 

- pozycja 20. 

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w jednym egzemplarzu). 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

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

zdekompletowanie.  

7. 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.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-tsue/Orzecznictwo-TSUE-od-2011/
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8. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy.  

9. Wykonawca może wykorzystać w oświadczeniu o spełnieniu warunków oraz o braku podstaw do 

wykluczenia  nadal aktualne informacje zawarte w innym odpowiednim oświadczeniu złożonym 

w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Oferta musi być złożona w oryginale i podpisana przez osoby uprawnione do  reprezentacji 

Wykonawcy. Pozostałe oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, podmiotów na zasobach których 

Wykonawca polega (jeżeli dotyczy) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

11. Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 

przez opatrzenie kopii dokumentu  lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 

własnoręcznym podpisem wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego (lub ich pełnomocnik) albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

13. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców (jeżeli dotyczy), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

14. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

15. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 

wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

17. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że 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.  

18. 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 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. Pełnomocnictwo powinno precyzować zakres umocowania oraz 

wymieniać wszystkie osoby upoważnione do udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnika. Każda 

z osób udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

W zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to 

również wspólników spółki cywilnej) stosuje się zapisy rozdz. 5 pkt 4.1 i 4.2 SIWZ. 
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19. 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.  

20. 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.  

21. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów lub oświadczeń, 

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. 

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

23. Kompletna oferta powinna zawierać:  

23.1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1  

do SIWZ;  

23.2. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ; 

23.3. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

3 do niniejszej SIWZ; 

23.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ;  

23.5. Stosowne pełnomocnictwo (a) osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisywana przez 

pełnomocnika;  

23.6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem), ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami rozdz. 5 pkt 4.1 i 4.2 SIWZ; 

23.7. uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w pkt. 25); 

23.8. dowód wniesienia wadium. 

24. Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron.  

25. 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. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

419) 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.  
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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 poz. 419)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby 

dokumenty te zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie, trwale spięte  

i dołączone na końcu oferty.  

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą 

Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone 

dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione, o czym Wykonawca zostanie 

poinformowany. 

 

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 dnia 18.02.2019 r. do godziny 12:00. 

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 opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

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

konferencyjnej, parter, w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 12:30.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 

warunków płatności i innych informacji zawartych w ofertach w zakresie kryteriów oceny ofert. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdziału, Zamawiający niezwłocznie 

zamieści na swojej stronie internetowej. 

 

Rozdział 14. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 
 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, zgodnie z art. 91a-91e ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co 

najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu.  

3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl 

https://lsi.eb2b.com.pl/
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4. W toku aukcji elektronicznej kryterium – cena będzie oceniane wg wagi określonej w Rozdziale 9 

pkt 1 niniejszej SIWZ. Pozostałe kryteria nie będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe 

kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane  

z punktami za kryterium – cena. 

5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

a. komputer powinien być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz  

i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; 

b. komputer powinien posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: 

MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 

c. komputer powinien posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-

Firefox 42+, Chrome 46+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 

d. komputer powinien posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości 

transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 

6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, dostaną na adres e-mail podany  

w ofercie, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający przed wysłaniem 

zaproszenia do udziału w aukcji założy konta na Platformie Zakupowej tym Wykonawcom, którzy 

jeszcze go nie posiadają. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się 

zalogować do Platformy Zakupowej.  

7. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca posługiwanie się podpisami największych 

polskich wydawców. Podpis będzie wymagany przy każdej zmianie oferty. 

8. Zamawiający wymaga, aby w trakcie aukcji zmiany oferty dokonywała osoba upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy, posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny*. 

Upoważnienie to musi wynikać wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) lub ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby 

do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego do Zamawiającego w terminie 

przez niego wyznaczonym. Dane tej osoby należy podać w Formularzu Oferty, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

9. Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut.  

10. Czas trwania aukcji może zostać wydłużony o czas ewentualnych dogrywek. Dogrywka będzie 

miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji zostanie złożone jakiekolwiek 

postąpienie. W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona o 5 minut. Czas trwania każdej 

dogrywki wynosi 5 minut. Ilość dogrywek jest nieograniczona. Dogrywki uruchamiane są kolejno 

jeżeli w czasie trwania dogrywki Wykonawca złoży postąpienie. 

11. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 

minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie. 

12. Minimalna wartość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej: 1 000,00 zł brutto 

(słownie zł: jeden tysiąc  00/100).  

13. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane  

w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia 

próbnej aukcji lub testu podpisów elektronicznych. 

14. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie najwyżej oceniona, zostanie 

wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 3 SIWZ  



 BZU.2291.5.19       SIWZ  

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 
frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”  32 

*Zamawiający informuje, że na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 

2015 r. poz. 1893) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

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 

łącznie w ramach kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  

3. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 11  

do SIWZ.  

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

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, 

Wykonawca złoży: 

6.1. kopie polis ubezpieczenia wraz z dowodem ich opłacenia, zgodnie z § 36 wzoru umowy 

(załącznik nr 11 do SIWZ); 

6.2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

6.3. wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zgodnie z wzorem do umowy); 

6.4. odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę lub osoby do tego umocowane) dotyczy Eksperta nr 1; 

6.5. odpis dokumentów poświadczających kwalifikacje Eksperta nr 2; 

6.6. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 10 „Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy”, z uwzględnieniem ust. 15 jeżeli dotyczy; 

7. 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: 

7.1. musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; 

7.2. musi zawierać określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta – celem tym musi 

być zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

7.3. określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, jedna 

ze stron (partnerów) umowy musi być wyznaczona jako lider; 
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7.4. wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań  

w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;  

7.5. 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. 

7.6. numery i nazwy rachunków bankowych, na które dokonywane będą płatności z tytułu 

realizacji przedmiotowej umowy. 

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

zamówienia, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim 

miejscu, do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 3 SIWZ, dokona badania  

i oceny tych dokumentów i dokona wyboru, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający zatrzyma 

wadium Wykonawcy uchylającemu się od zawarcia umowy zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy 

Pzp. 

9. Niezłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego Rozdziału może zostać 

potraktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

 

Rozdział 16. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

1. Zamawiający zawrze w formie pisemnej umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w postępowaniu, najwcześniej po upływie 5 dni od dnia przekazania 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca zostanie poinformowany o dacie 

podpisania umowy. 

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy 

po upływie terminu związania ofertą.  

3. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią załącznika nr 11 do SIWZ – wzór umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach 

określonych w § 42 wzoru umowy.  

 

Rozdział 17. Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane na moment przygotowania ofert). 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na 

zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w „Formularzu 

oferty” nazwy tych podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im 

powierzyć.  

4. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, 

których wartość nie przekracza 30 000 zł i przedmiotem są niżej wymienione dostawy lub usługi:  
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4.1. dostawy materiałów budowlanych, 

4.2. usługi na wykonanie prób, badań, inspekcji. 

5. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 

 

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
1. 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. 

2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu, tj. w postępowaniu, którego wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3. odrzucenia oferty odwołującego, 

4. opisu przedmiotu zamówienia, 

5. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio  własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. 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. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 

zdanie 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180. ust. 2 ustawy PZP. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  

art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

11. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie 

dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g PZP.  
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Rozdział 19. 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 2017 r. poz. 1579, z późn. 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, zawarcia i realizacji umowy. 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 mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie 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, 

mailto:daneosobowe@lsi.net.pl
https://lsi.eb2b.com.pl/
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2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas 

archiwizacji  oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń. 

7. 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. 

8. 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). 

9. 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. 

10. 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. 

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

organizacji międzynarodowej. 

12.  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. 

13. 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 ( załącznik nr 1 do SIWZ). 

Rozdział 20. Załączniki 
l.p. Oznaczenie 

załącznika  
Nazwa załącznika  

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty  

2 Załącznik nr 2 
Wstępne Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

3 Załącznik nr 3 
Wstępne Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu 

4 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych 

5 Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

6 Załącznik nr 6 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp 

7 Załącznik nr 7 
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

8 Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu  z opłacaniem podatków i opłat 
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lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

9  Załącznik nr 9 
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej 

10 Załącznik nr 10 
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

11 Załącznik nr 11  Wzór umowy 

12 Załącznik nr 12 Wzór tablicy informacyjnej 

13 Załącznik nr 13 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
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Załącznik 1 do SIWZ 

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

FORMULARZ OFERTY 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla  zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa 

i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania 

budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z 

elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Łódzką Spółkę 

Infrastrukturalną sp. z o.o.  

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  

 

 

Osoba uprawniona do składania postąpień w toku aukcji, zgodnie z zapisami Rozdziału 14 pkt 8 SIWZ:  

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

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; 
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3. gwarantuję(emy) wykonanie przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 

na użytkowanie) w terminie: 21 miesięcy od dnia podpisania  umowy; 

 

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

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 14)  

Cena oferty brutto (z VAT) obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia, w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia - Dokumentacji 

Projektowej, STWiOR oraz Wzoru umowy. 

 

Oświadczenia Wykonawcy punktowane w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert: 

5. Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5 do SIWZ (wykaz osób) na stanowisko Eksperta 1 – Kierownik budowy, tj. Pan/ 

Pani ………………………………………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Kierownika Budowy 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt  1.2.3. pkt. 2 ppkt 1a), doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami budowlanymi oraz kierowała robotami budowlanymi w budynkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub ewidencji zabytków - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3 pkt. 2 ppkt 1d) po 

uzyskaniu powyższych uprawnień: 

L.p. 
Nazwa i adres obiektu  Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Rejestr zabytków lub 

ewidencja zabytków 

1 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

2 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

3 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

4 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

5 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 
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6. Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5 do SIWZ (wykaz osób) na stanowisko Eksperta 2 – Kierownik Prac 

Konserwatorskich, tj. Pan/ Pani ………………………………………., posiada doświadczenie zawodowe 

oraz kwalifikacje  do pełnienia funkcji  Kierownika Prac Konserwatorskich  zgodne z Rozdziałem 5 

pkt.  1.2.3 ppkt. 2a) oraz była Kierownikiem Prac Konserwatorskich  w następujących budynkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków - innych niż będą wykazane na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3 

ppkt. 2b) 

L.p. 
Nazwa i adres obiektu  Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

rejestr zabytków lub 

ewidencja zabytków 

1 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków*  

2 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

3 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

4 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

5 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków*  

6 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

7 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 

8 

  rejestr 

zabytków/ewidencja 

zabytków * 
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7. Zobowiązuję(emy) się do udzielenia 60-miesięcznej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji, zgodnie z warunkami Wzoru 

Umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, 

8. w związku z art. 558 §1 k.c., wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt 5; 

9. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni; 

10. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ; 

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

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną podane przez Zamawiającego; 

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

o udzielenie zamówienia]* 

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

niniejszego zamówienia; 

14. 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. 2015.605) 

 

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 
 

15. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [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. 
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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 25). 

16. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu: 

Uwaga: W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego 

powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część 

zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Lp. 

Nazwa części zamówienia 

przewidziana do wykonania przez 

podwykonawcę – podmiot 

udostepniający swoje zasoby 

Nazwa (firma) podwykonawcy  

1.   

2.   

 

17. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia 

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  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 

samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie  

18. Oświadczam(my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 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 (wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu, zawarcia i realizacji  umowy o udzielenie zamówienia . 

19. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 
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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. 

 
 
Miejscowość i data:……………………………………    ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

 

 Wstępne Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

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

   

   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa przebudowa                   

i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania 

budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz                         

z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” 

prowadzonego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o. o.  

oświadczam(y), co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1.2  SIWZ. 

 

Miejscowość i data…………..………………….   

       ….………………………………. 

                 Podpis i pieczęć 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………,  

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

Miejscowość i data…………..………………….   

       ….………………………………. 

                 Podpis i pieczęć 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowość i data…………..………………….   

       ….………………………………. 

                 Podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                

o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

 

 Wstępne Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

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

   

   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa przebudowa                  

i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania 

budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz                        

z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” 

prowadzonego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o. o.  

oświadczam(y), co następuje: 
 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 

Miejscowość i data…………..………………….   

                 ….………………………………. 

                 Podpis i pieczęć 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Pzp  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

Miejscowość i data…………..………………….   

                  ….………………………………. 

                       Podpis i pieczęć 
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„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 
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terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”  47 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Miejscowość i data…………..………………….   

       ….………………………………. 

                 Podpis i pieczęć 
 W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego wraz z niniejszym oświadczeniem należy złożyć zobowiązanie 

tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. Wzór zobowiązania stanowi 

załącznik nr 13 do SIWZ 

 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowość i data:…………………………………… 

 

 

        ….………………………………. 

                     Podpis i pieczęć 

 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

Wykaz robót budowlanych 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 publicznego pn. „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą 

sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem (liśmy) następujące zamówienia: 

l.p. 
Nazwa 

inwestycji 

Rodzaj inwestycji 

(czy 
budowa/przebudowa 

/remont budynku) 

Wartość robót 

budowlanych 

brutto (PLN) 

Funkcja budynku 
(czy mieszkalny wielorodzinny/ 

zamieszkania zbiorowego/ 
użyteczności publicznej) 

Wskazać, czy budynek 

wpisany do rejestru 

zabytków 

Data wykonania robót 

(zakończenia) 

(dd/mm/rr) 

Nazwa i adres odbiorcy 

robót 

1. 

 

 

 

 

 budowa 
 przebudowa 
 remont 

 
 mieszkalny wielorodzinny 

 zamieszkania zbiorowego 

 użyteczności publicznej 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY* 

  

2. 

 

 

 

 

 budowa 
 przebudowa 
 remont 

 
 mieszkalny wielorodzinny 

 zamieszkania zbiorowego 

 użyteczności publicznej 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY* 

  

* niepotrzebne skreślić 

 zaznaczyć odpowiednie 
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Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych:  

a. poz. ………… wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawców* składającego/składających ofertę, 

b. poz. ……… wykazu jest zasobem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y** pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące wskazanych robót budowlanych, określające, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej roboty 

niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.2.3. ppkt 1.2.3.1. SIWZ; 

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2. Wykonawca może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 

realizacji wykazanej części zamówienia. Wówczas ocena spełniania warunku, o którym mowa ust. 1 pkt 1.2.3. ppkt 1.2.3.1. Rozdziału 5 SIWZ  

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 postepowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1, winny być 
wystawione na ten podmiot. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
Miejscowość i data:…………………………………… 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z DOWODAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 5 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 kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia 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 publicznego dla zadania „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z  odbudową oficyny poprzecznej 

oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami 

zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

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

 

EKSPERT 1- Kierownik Budowy  
1 2 3 

Imię i nazwisko 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia  

(nazwa i numer uprawnień, data ich uzyskania i szczegółowy 

zakres oraz podstawa prawna uprawnień) 

(opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5  

pkt 1.2.3. pkt. 1.2.3.2. SIWZ) 

Opis doświadczenia zawodowego 
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Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

1. posiada       ……..* (min.5) letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień); 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu  robotami budowlanymi w co 

najmniej dwóch budynkach o kubaturze minimum 2000m³ każdy z nich, w tym w 

co najmniej jednym wpisanym do rejestru zabytków   (po uzyskaniu uprawnień): 

L.p. 
Nazwa prowadzonej 

inwestycji 

Rodzaj 
pełnionej 

funkcji 

Okres udziału 
przy realizacji 

inwestycji 
od miesiąc – 

rok do 
miesiąc – rok 

Kubatura 
budynku 

 

Budynek 
wpisany 

do 
Rejestru 

zabytków 

1 

  
od: ….-…… 

do: …..-…… 

 

.................

.............m³ 

TAK/NIE* 

 

2 

  
od: ….-…… 

do: …..-….. 

 

.................

.............m³ 

TAK/NIE* 

 

 

3. posiada co najmniej 18 – miesięczną praktykę zawodową na budowie przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury, o której mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 

2067, 2245) TAK/NIE** 

Ekspert 2 – Kierownik Prac Konserwatorskich 

 Wykształcenie/kierunek studiów 

............................................................................... 

W zakresie 

...............................................................................  

1. po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru 

jednolitych studiów magisterskich przez ………..* (min. 9 ) miesięcy  brał udział w 

pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 

konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z 

kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, 

2. posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu  funkcji Kierownika Prac 

Konserwatorskich w 2 (dwóch) budynkach wpisanych do rejestru zabytków:  

 

 



BZU.2291.5.19          SIWZ 

 

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z 

elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”  52 

L.p. 
Nazwa prowadzonej 

inwestycji 

Rodzaj 
pełnionej 

funkcji 

Okres udziału przy 
realizacji inwestycji 
od miesiąc – rok do 

miesiąc – rok 

Budynek wpisany 
do Rejestru 
zabytków 

1 
  od: ….-…… 

do: …..-…… 
TAK/NIE* 

2 
  od: ….-…… 

do: …..-….. 
TAK/NIE* 

 

* wpisać 

**niewłaściwe skreślić 

Oświadczam(y), że:  

a. dysponuję/dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….. Wykazu, 

b. nie dysponuję/nie dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam** do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y** pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6  

pkt 1.1.3 SIWZ. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowość i data:…………………………………… 
              ….………………………………. 
                Podpis i pieczęć 

WYKAZ OSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

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

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp  

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.4 SIWZ)) 
 

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

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Kompleksowa przebudowa i remont 

kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 

frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami 

zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

 Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, albo1 

 Wydano wobec nas prawomocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale 

dokonaliśmy płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności na potwierdzenie czego 

dołączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*; 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
Miejscowość i data:……………………………………    ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć  

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE 

OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

OŚWIADCZENIE albo DOKUMENTY (dokumenty w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności)  

NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

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

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.11 SIWZ)) 

 

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

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Kompleksowa przebudowa i remont 

kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 

frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami 

zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że: 

 Nie wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne*; 

 Wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
Miejscowość i data:…………………………………… 
 
 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

 

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE 

OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

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

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp  

(przesłanka fakultatywna - art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.2.2 SIWZ)) 
 

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

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Kompleksowa przebudowa i remont 

kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 

frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami 

zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

 nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)*; 

 zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
Miejscowość i data:…………………………………… 
 
 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE 

OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

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

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

  

l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Kompleksowa przebudowa i remont 

kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 

frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami 

zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”  w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją z otwarcia ofert 

Wykonawca: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018, poz. 798) 

 należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018, poz. 798), w skład której wchodzą 
następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

1)………………………………………………………………………………………………... 

2)……………………………………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………………………………….. 

(*) niepotrzebne skreślić lub pominąć 
(**) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 
[Brak zaznaczenia któregokolwiek z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie 
będzie rozumiane jako informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.] 
 

1. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2. Stosowne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej należy złożyć wyłącznie w odniesieniu do kręgu Wykonawców którzy złożyli 
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odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Jeśli zatem wykonawca należy do grupy 

kapitałowej, ale żaden z podmiotów należących do tej grupy nie złożył odrębnej oferty w tym 

postępowaniu, wykonawca oświadcza, iż nie należy do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
Miejscowość i data:…………………………………… 
 
 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA 

NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BZU.2291.5.19          SIWZ 

 

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: 
frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”  58 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

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

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą 

sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką 

lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu  

przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”. 

 

1. Opis ogólny stanu istniejącego budynku. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Zielonej 6. Obecnie zabudowę działki 

tworzą trzypiętrowy budynek frontowy, trzypiętrowa oficyna prawa oraz połowa trzypiętrowej 

oficyny lewej. Budynek frontowy posiadający układ dwutraktowy o podłużnym układzie ścian 

nośnych (częściowo podpiwniczony), usytuowany w zabudowie pierzejowej ulicy Zielonej. We 

wschodniej ścianie bramy zlokalizowane jest wejście na klatkę schodową. Klatka schodowa 

kamienicy dwubiegowa, prowadzi z parteru na trzecie piętro. Do poddasza jest dostęp z bocznej 

klatki schodowej mieszczącej się w oficynie prawej. Wnętrza budynku noszą ślady licznych 

przebudów. Wtórne podziały pomieszczeń zakłóciły pierwotny układ funkcjonalny. Każde z 

pierwotnych mieszkań było użytkowane przez kilka rodzin, ze wspólnego korytarza prowadziły 

wejścia do poszczególnych mieszkań. Powstały dodatkowe pomieszczenia sanitarne i kuchnie, 

dowolnie wyznaczane w poszczególnych mieszkaniach. Oficyna prawa czterokondygnacyjna, 

jednotraktowa, podpiwniczona z nieużytkowym poddaszem. Oficyna lewa częściowo rozebrana – 

przewidziana do całkowitej rozbiórki. Oficyna poprzeczna rozebrana, przewidziana do odbudowy 

(parterowa z antresolą). 

 

2.  Zakres zamówienia. 

Zakres prac obejmuje: 

 Kompleksową przebudowę i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz 

zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej 

wraz ze wszystkimi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, 

 Rozbiórkę lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi, 

 Wykonanie instalacji gazu na terenie posesji, wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni 

gazowej, 

 Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w kuchenną zabudowę meblową (szafki wiszące, stojące 

wraz z blatami, bez stołu z krzesłami) wraz z lodówkami i całą armaturą sanitarną, zgodnie                  

z rzutem aranżacji, 

 Wykonanie sal sprzedaży w stanie deweloperskim, w reszcie pomieszczeń należy wykonać 

pełne wykończenie (bez wyposażenia ruchomego pomieszczeń biurowych). 

 

Z zakresu prac należy wyłączyć roboty wykonane w  poprzednim etapie, które wyszczególniono 

poniżej: 

 wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem płyty dennej prawej oficyny, 

 wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem stropu nad piwnicą – strop WPS 

prawej oficyny, 
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 wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem stropu nad parterem – strop 

ceglany odcinkowy prawej oficyny, 

 montaż ściągów w płaszczyźnie stropów nad parterem i pierwszym piętrem w prawej oficynie, 

 zszywanie ścian zewnętrznych prawej oficyny, 

 zabezpieczenie konstrukcji budynku na czas wykonywania robót budowlanych prawej oficyny, 

 wykonanie nowoprojektowanych naproży okiennych i drzwiowych na kondygnacji parteru w 

prawej oficynie, 

 część stalowych konstrukcji zabezpieczających. 

 

3. Wytyczne do wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia oraz 

mającymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony środowiska. 

 

4. Termin 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) w terminie 21 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

Załączniki: 

1. Projekt zagospodarowania terenu 

2. Zamienny projekt budowlany przebudowy i remontu kamienicy mieszkalnej wraz z rozbiórką i 

odbudową oficyny poprzecznej oraz zmiana sposobu użytkowania budynków, frontowego, 

oficyny prawej  i oficyny poprzecznej: 

 architektura 

 konstrukcja 

 instalacje elektryczne 

 instalacje sanitarne 

3. Zamienny projekt wykonawczy przebudowy i remontu kamienicy mieszkalnej wraz z 

rozbiórką i odbudową oficyny poprzecznej oraz zmiana sposobu użytkowania budynków; 

frontowego, oficyny prawej  i oficyny poprzecznej: 

 architektura 

 konstrukcja 

 instalacje elektryczne 

 instalacje sanitarne 

4. Projekt instalacji gazu na terenie posesji, wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej. 

5. Projekt rozbiórki lewej oficyny wraz z zabezpieczeniami. 

6. Projekt konserwatorski. 

7. Dokumentacja powykonawcza I etapu. 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 

 

Wzór umowy zamieszczony w odrębnym pliku pdf. 
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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

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

Wzór tablicy informacyjnej 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nazwa inwestycji: 

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz 

zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, 

rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” 

 

Finansowana przez: 

Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. w Łodzi 

 

Inwestor: 
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  
ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź 
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Załącznik nr 13 do SIWZ 

 

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

 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
 

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: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z 

odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny 

prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi” 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 ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu.  
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