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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134695-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Przygotowanie terenu pod budowę
2014/S 078-134695
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii
Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej, 2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w
ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Łódź
Kod NUTS PL113
II.1.3)

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

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje - remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii
Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej oraz budowę drogi rowerowej oraz chodnika w
ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od. Al. Włókniarzy do ul. Solec.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwa Zadania:
Zadanie 1 - Remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul.
Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej
Roboty drogowe obejmują:
- rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie dróg, chodników, zjazdy,
elementy istniejącego uzbrojenia, itp.
- remont ulic polegający na przebudowie nawierzchni ulic, chodników, zatok autobusowych,
- regulacja i ewentualna wymiana istniejącej infrastruktury technicznej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- gospodarka zieleni pasa drogowego –odtworzenie i rekultywacja zieleńców
Zadanie 2 - Budowa drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od. Al. Włókniarzy do
ul. Solec
Roboty drogowe obejmują:
- budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem, budowę wyniesionych przejść dla pieszych, regulacje
posadowienia studni kablowych oraz budowę kanalizacji sygnalizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (dla obu Zadań) oraz w dokumentacji projektowej (dot. Zadania 2) - Tom III SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45100000, 45110000, 45112000, 45200000, 45233120, 45220000, 45231000, 45232000, 45233000, 71320000,
71500000, 71600000, 71700000, 71900000, 77300000, 77310000, 77340000, 71000000, 71200000,
71250000, 71310000, 71351910, 71352000, 71354000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
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Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie: 52.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt
dwa tysiące złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
wogłoszeniu „ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto.
3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na
okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 1) oraz do
udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na
okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 2).Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej
gwarancji jakości na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją) dla obydwu Zadań.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładająobowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
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c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ,
który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument
określony w pkt 7.2
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt.1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których
mowaw art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2.. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodniez
wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9
Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i
11Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o
których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w
zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkaniatych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i
11Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych,
jakterminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem nr 8.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się
oudzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.–7.7. albo odpowiadające
im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12 winny być złożone przez
każdegoWykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2. i
7.12., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub
19/04/2014
S78
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/9

Dz.U./S S78
19/04/2014
134695-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Formularzem Nr 4 SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń
uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1 są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o
którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt. 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami - zgodnie z Formularzem Nr 5 SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w Formularzu Nr 5
SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów, budowy lub przebudowy dróg i chodników wraz z
infrastrukturą podziemną: budową/przebudową/remontem sieci wodno – kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
oraz teletechnicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto
Dla potrzeb oceny spełniania warunków, o którym mowa powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
2. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
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do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnej bez ograniczeń,
c) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych bez ograniczeń,
d) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
e) 1 osobą na stanowisku kierownika posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności telekomunikacyjnej minimum w ograniczonym zakresie.
Dopuszcza się możliwość pełnienia w/w funkcji przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.),
lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.34.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.5.2014 11:00

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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27.5.2014 - 11:00
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

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

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.5.2014 - 12:00
Miejscowość:
Łódź ul. Piotrkowska 175

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

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
Zadanie 1 – do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zadanie 2 – do dnia 27 sierpnia 2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej
ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia
podstawowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na
okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 1) oraz do
udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na
okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 2). Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej
gwarancji jakości na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją) dla obydwu Zadań.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17a
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17a
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2014
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