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przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi 
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ROZDZIAŁ I.      DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa podmiotu: Uniwersytet Łódzki  

Adres: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź 

tel.: (42) 635-42-90 

fax: (42) 635-43-05 

NIP: 724 000 32 43 

Adres strony: www.uni.lodz.pl  

e-mail: diir@uni.lodz.pl 

Godziny urzędowania: pon. – pt. 8.00 – 15.00  

 

 

ROZDZIAŁ II.      TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39-46, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą”. 
 

2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz 

inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa związanego z przedmiotem zamówienia. 
 

3. Wspólny Słownik zamówień CPV: 
 

CPV 45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem wyższym, 
 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

ROZDZIAŁ III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. 

Matejki 32/38 w Łodzi. 

Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami 

nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują przygotowanie podłoża, 

systemowe odtworzenie otuliny zbrojenia, ocieplenie płaskich elementów barwionych w masie 

z wykonaniem wyprawy tynkarskiej oraz wykonanie nowego tynku gruboziarnistego na konstrukcji 

żelbetowej w nawiązaniu do istniejącej struktury i formy wykończenia elewacji. 

W ramach zamówienia przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej 

akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi dla m.in.: 

- zastosowania nowego tynku gruboziarnistego na elementy żelbetowe po przedstawieniu próbek 

materiału, 

- zastosowania nowej wyprawy tynkarskiej na płaskie elementy barwione w masie po przedstawieniu 

próbek materiału. 

 

 

http://www.uni.lodz.pl/
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Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze 

(stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uni.lodz.pl  
 

III.1 Wskazane  w dokumentach  opisujących przedmiot zamówienia znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są jedynie rozwiązaniami  przykładowymi 

wyznaczającymi standard  zastosowanych  materiałów, urządzeń,  systemów  i technologii. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne a w przypadku każdorazowego wskazania 

przyjąć należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub  równoważne”.  
 

Wskazując  w dokumentach  opisujących przedmiot zamówienia odniesienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Ustawy. Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym, a w przypadku każdorazowego wskazania przyjąć 

należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub  równoważne”. 
 

III.2 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych  spełniający minimalne parametry określone 

przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić wraz z  ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej 

wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych 

lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do 

asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, nazwy 

producenta oraz odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych – przy ocenie spełnienia warunku 

równoważności brane będą pod uwagę  parametry indywidualnie wskazanego asortymentu 

określone przez jego producenta. 
 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej, SIWZ  

i załącznikach, zostały w opisie przedmiotu zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz odniesienia do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych  

dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie 

wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż 

wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne 

warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 

przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy 

źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, 

metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, 

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o 

parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym 

w SIWZ.  
 

III.3 Załączona do dokumentacji postępowania dokumentacja projektowa stanowiąca 

podstawę do określenia ceny oferty zawiera kosztorysy nakładcze, które pełnią funkcję 

pomocniczą. Załączony do oferty Kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i 

http://www.uni.lodz.pl/
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służyć będzie do dokonywania rozliczeń częściowych i udzieleniu ewentualnego zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych  

Wykonawca winien sporządzić oferty cenowe na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia  w 

SIWZ, dokumentacji projektowej (stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysów 

nakładczych (stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ) z podaniem cen jednostkowych robót, 

składników cenotwórczych, wykazu materiałów.  

III.4 Należy wypełnić kwotowo wszystkie następujące, załączone do SIWZ dokumenty: 
 

Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze w 

układzie branżowym dla robót budowlanych (stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do 

pobrania pod adresem w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego: 

www.uni.lodz.pl. 
 

1. Wykonawca powinien w trakcie realizacji umowy uwzględnić i wykonać wszystkie 

postanowienia zawarte w dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego 

zamówienia. 
 

2 Wykonawca winien przedstawić i dołączyć do oferty  harmonogram rzeczowo finansowy   

realizacji zakresu robót   uwzględniający podział na asortymenty robót i  realizacji  prac  

w  podziale tygodniowym  

 

ROZDZIAŁ IV.    POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  
 

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 

4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 

5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
 

6. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.  

8.  

8.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. wszystkie czynności 

związane z realizacją całego zakresu prac objętego umową, ujęte w Załączniku nr 6 do 

SIWZ.  
 

8.2. . Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia po podpisaniu 

Umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania robót 

budowlanych, dokumentu pn. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

realizacji zamówienia". 
 

8.3.Wraz z wykazem, o którym mowa powyżej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zamawiający 

żąda przedstawienia: 

a) Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę 

lub 

b) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę pracownika 

 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 
 

8.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudnienia osób wskazanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będącego przedmiotem Umowy. Kontrola może 

być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
 

8.5. Wykonawca może dokonać zmiany deklarowanych osób. W przypadku zmiany osób 

Wykonawca uaktualnia wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz 

udokumentuje ich zatrudnienie na podstawie umowy o prace w sposób opisany w pkt. IV.8.3 

Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej 

zmiany. 
 

8.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

8.7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ 

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ czynności. 
 

9. Zamawiający zastrzega, że poszczególne roboty branżowe o tym samym charakterze robót  

w ramach przedmiotowego zamówienia wykonywane muszą być przez jednego wykonawcę/ 

podwykonawcę.  
 

10. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

11. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie końcowego 

protokołu odbioru zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru wszystkich  branż  i dostarczonej 

faktury do siedziby Zamawiającego, Łódź ul. Narutowicza 68 p.220 II p. Płatność na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu podpisania 

częściowego  protokołu odbioru zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru wszystkich  branż  

i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze 
 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 
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13. Wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego SIWZ. Wszelkie 

ewentualne uzupełnienia, zmiany, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ, zmiany w ogłoszeniu 

o zamówienie będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www.uni.lodz.pl.   
 

14. Zamawiający nie narzuca obowiązku odbycia wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia,  

o której mowa w art. 9a ust. 2 Ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

wizji lokalnej, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty.  

W przypadku wpłynięcia wniosku/wniosków o przeprowadzenie wizji lokalnej – Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej dla wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców, wyznaczając jej termin i godzinę. Ewentualne przeprowadzenie wizji lokalnej 

nie wpłynie na wydłużenie terminu składania ofert. 

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanej dalej „rozporządzeniem 2016/679, Zamawiający 

informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 

Łódź. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego  

e- mail: iod@uni.lodz.pl. 

3. Dane  osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia 

postępowania  przetargowego. 

4. Dane  osób fizycznych będą  przetwarzane na podstawie przepisów: 

     - obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych. 

     - w celu wykonania zadania w interesie publicznym  

(art. 6 lit. ust. 1 lit. c)  Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres  określony 

przez  obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Osoby fizyczne  mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

7. Osoby fizyczne  mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych 

osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy  ich przetwarzaniu. 

8.  Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Nie 

podanie ich skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: 

1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

mailto:iod@uni.lodz.pl
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3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ V.     NUMER POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 23/DIR/UŁ/2019.  

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

 

ROZDZIAŁ VI.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30 kwietnia 2020 r. 
 

UWAGA: w pierwszej kolejności należy wykonać część południową zachodniej elewacji 

„starej” części Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, obejmującą elewację nad „starym” 

wejściem głównym od ul. Matejki, aż do ściany szczytowej (od strony ul. Narutowicza).  

 

 

ROZDZIAŁ VII.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

                                    WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: 

 

a) brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne 

podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 pkt 1  Ustawy (fakultatywne podstawy 

wykluczenia) oraz 

b) spełniają na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 

z późn. zm.), 

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

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. 

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 przestępstwa, o których mowa w pkt 

VII.2.1.2 SIWZ; 
 

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 prestawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące meć 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; 
 

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 zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia  

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 628); 
 

2.1.11 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 



Nr sprawy 23/DIR/UŁ/2019 

 

9 

 

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 (tj. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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  ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 
 

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 (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 243) 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 
 

2.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy. 
 

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

20 lub ust. 5 Ustawy, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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 na podstawie pkt VII.2.4 SIWZ. 

2.6 Zamawiający  może  wykluczyć   Wykonawcę   na  każdym  etapie   postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu  
 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki udziału w postępowaniu: 
 

a) kompetencji  lub uprawnień  do prowadzenia   określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika  to  z odrębnych  przepisów, 

b) sytuacji  ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej  lub zawodowej. 
 

3.2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 
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3.2.1 w odniesieniu do warunku kompetencji  lub uprawnień  do prowadzenia   

określonej działalności zawodowej:  
 

- Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w  tym zakresie; 
 

3.2.2 w odniesieniu do warunku sytuacji  ekonomicznej lub finansowej:  
 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunku w tym zakresie 
 

3.2.3 w odniesieniu do warunku zdolności technicznej  lub zawodowej: 
 

3.2.3.1 wykaże, że:  
 

wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 2 robót  

polegających na wykonaniu prac remontowych o wartości co najmniej 300 000,00 zł  

brutto każda z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca i podmiotu, na rzecz 

którego roboty te zostały wykonane oraz 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;  
 

3.2.3.2 wykaże, że dysponuje na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i 

kwalifikacje:  
 

a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy 

przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą minimum 5 letnie 

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub 

równoważnymi, a także posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37c 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

   - lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte 

w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały 

uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272),  

     - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia  i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, 

b) średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych w ostatnich 3 

latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres  
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c) prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wynosi minimum 6 

osób (wraz z kadrą kierowniczą). 

3.2.4 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty 

wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku 

kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 

średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych  . 

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych , 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 Biuletynie 

Zamówienia Publicznych  , w którym zostanie on opublikowany. 
 

3.2.5 Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019 r.  

w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2019 r. poz.831 zpóź.zm.). 

Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia) – 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 projektowania i 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 
 

3.2.6 W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, 

zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 
 

3.2.7 W przypadku wykazywania warunków przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 

Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 
 

3.2.8 Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy na budowie  

w trakcie realizacji robót budowlanych.  
 

3.2.9 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

3.2.10 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 

3.2.11 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

3.2.12 Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 
 

3.2.13 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują zadania, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy.  
 

3.2.14 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 

VII.3.2.10 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. VII.3.2.10 
 

3.2.15 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, 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 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

 

 

 

 



Nr sprawy 23/DIR/UŁ/2019 

 

13 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄ- 

                                CYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

                                ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw  dokona  oceny  ofert,   

a  następnie  zbada,  czy  wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

2. Oświadczenia składane wraz z ofertą: 
 

1) Zamawiający żąda złożenia wraz  z ofertą aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
 

a) nie podlega wykluczeniu oraz  ( zał. nr 3 do SIWZ )  
 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. ( zał. nr 2 do SIWZ ) 
 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszczone informacje  o tym 

podmiocie w oświadczeniu o którym  owa w VIII  2.1a i b. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o 

którym mowa  w VIII  2.1  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza  informację  o podwykonawcach w  o świadczeniu ,  o  którym  

mowa  w  pkt. VIII. 2.1a  
 

3. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Ustawy (www. uni.lodz.pl), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 

Ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.  
 

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

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

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

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

każdy z Wykonawców. 
 

4. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
 

a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 
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2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda: 
 

4.2.1 w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

określonych w pkt. VII.3.2.3 SIWZ, Zamawiający, przedłożenia: 
 

4.2.1.1 Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu prac 

remontowych elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków o 

wartości co najmniej 300 000,00 zł  brutto każda z podaniem rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do 

SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlana 

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 przed 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.  
 

4.2.1.2 Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz 

podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SIWZ).  
 

4.2.1.3 Informacji o średnim rocznym zatrudnieniu u wykonawcy robót 

budowlanych oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech 

latach przed  upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ).  
 

4.2.1.4 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę 

dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 
 

3) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia 

następujących dokumentów: 
 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
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4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  

4.4.1 pkt VIII 4.3.a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 

5) Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.4.4.1  , powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  
 

6) 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. VIII.4.4.1 SIWZ, 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. Dokumenty te winny być 

wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt. VIII.4.5 SIWZ. 
 

7) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunku 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. 
 

8) 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. 
 

9) Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej 

„Rozporządzeniem”.  
 

10) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
 

11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700). 
 

12) 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 
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danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia  

i dokumenty  o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 
 

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

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, oświadczeń 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

14) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
 

15) Forma składanych dokumentów 

 

a) Dokumenty lub oświadczenia , o których mowa w rozporządzeniu , składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za 

zgodność  z oryginałem  następuje przez opatrzenie kopii dokumentów  lub kopii  

oświadczenia  sporządzonej w postaci papierowej , własnoręcznym podpisem 

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 lub oświadczeń, które każdego z nich 

dotyczą,  

b) Dokumenty lub oświadczenia  sporządzone w języku obcym należy składać 

wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów  lub oświadczeń  wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 

c) w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia – Zamawiający 

może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

 

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZA- 

                                SOBACH INNYCH PODMIOTÓW,  NA ZASADACH OKREŚLO-  

                               NYCH W ART. 22a USTAWY ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH       POWIE-  
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                               RZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach VIII.4.3 SIWZ.  

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 

VIII.4.3 SIWZ dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a które nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji finansowej 

Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać  

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

 

ROZDZIAŁ X.    INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄ- 

                              CYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE   

                              /KONSORCJA) 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt VII.3.2. SIWZ. 
 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt. VIII.2.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu    oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje   spełnianie   

warunków   udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 

VIII.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 
 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani  

na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VIII.4 

SIWZ, przy czym: 
 

5.1 dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VIII.4.2 SIWZ składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych  

w pkt VII.3.2. SIWZ, 
 

5.2 dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VIII.4.3 SIWZ składa każdy z nich. 
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ROZDZIAŁ XI.     PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
 

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
 

3. Na etapie składania ofert Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

które z uwagi na brak możliwości wykonania ich siłami własnymi zlecone będą do 

wykonania podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (o ile jest to wiadome) firm 

podwykonawców. Zakres prac zleconych podwykonawcom może ulec zmianie w trakcie 

realizacji zamówienia, a każdorazowe zatrudnieni podwykonawcy odbywać się musi za wiedzą i 

akceptacją Zamawiającego. 
 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wskazania 

spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy. 

 

7. Przepisy pkt. XI.5 i XI.6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 
 

9.1 Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane  zamierza  zawrzeć umowę o podwykonawstwo  której przedmiotem są roboty 

budowlane obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 
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9.2 Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane uznaje się,  że projekt umowy, a także jej zmiany został zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
 

9.3 Zamawiający w terminie  określonym w pkt. XI.9.2 SIWZ zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jeżeli: 
 

9.3.1 nie spełnia wymagań określonych  w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

9.3.2 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 20 dni. 

9.4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia 

umowy o podwykonawstwo, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy. W przypadku zmian w umowie również wykonawca 

obowiązany jest wszelkie zmiany przedstawiać Zamawiającemu. 
 

9.5 Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których 

mowa w pkt. XI.9.3 SIWZ. 
 

9.6 Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 
 

10. W umowie o podwykonawstwo wymaga się :  
 

10.1 określenia przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
 

10.2 podania terminu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
 

10.3 określenia wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
 

10.4 określenia termin płatności faktury – nie dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia   

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej (art. 143b ust. 2 Ustawy), 
 

10.5 określenia okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostawy. 

 

11. Zamawiający przed dokonaniem płatności wykonawcy wymaga przedstawienia dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Termin płatności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom winien być 

nie dłuższy niż 20 dni. Faktura nie zostanie przyjęta przed skompletowaniem ww. dowodów. 
 

12. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 
 

13. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, 

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu: 
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię zawartej umowy     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł .  

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  20 dni od doręczenia wykonawcy lub 

podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy  
Zasady rozliczeń z podwykonawcami określa §10 wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 5 

do SIWZ. 
 

14. Zamawiający zastrzega, że poszczególne roboty branżowe o tym samym charakterze w ramach 

przedmiotowego zamówienia wykonywane muszą być przez jednego Wykonawcę/ 

Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli liczby 

Wykonawców/Podwykonawców wykonujących poszczególne roboty branżowe o tym samym 

charakterze. W tym celu wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawców przedkładania 

pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca wykazu Wykonawców/Podwykonawców 

wykonujących poszczególne roboty branżowe o tym samym charakterze.  

 

 

ROZDZIAŁ XII.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMA- 

                                 WIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  

                                 OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

                                 OSÓB UPRAWNINYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKO-     

                                 NAWCĄ  

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 

2.1. złożyć ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej; 

2.2. złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów - 

dotyczące Wykonawcy podwykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy  

2.3. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów  

2.4. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez 

osoby udzielające pełnomocnictwa; 
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2.5. złożyć dokument wadium w oryginale - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie 

niż pieniężna. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą – inne niż określone w pkt. XII.2 SIWZ 

oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 

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

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 

ustawy. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę  

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek 

wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, zostaną złożone odpowiednio  

w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws. dokumentów  

i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, 

jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego 

terminu. 

8. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.uni.lodz.pl publikuje Ogłoszenie 

o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

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

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, tj. do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po połowie terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zostanie jednocześnie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

umieszczona na stronie internetowej. 

13. Do kontaktu drogą faksową lub elektroniczną z Zamawiającym należy użyć odpowiednio: 

- faks:  42-635-43-05,        

- e-mail: diir@uni.lodz.pl . 
 

14. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: 
 

mailto:diir@uni.lodz.pl
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14.1 w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: 

    - mgr inż. Adam Adrianowski - pn-pt w godzinach 8:00-15:00, tel. 0-42 635-43-29, 
 

14.2 w sprawach procedury zamówienia publicznego: 

        - mgr Anna Sochala – pn-pt w godzinach 8:00-15:00, tel. 0-42 635-42-90.   
   

15. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  przez   zamawiającego   

lub   wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w 

tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
 

15.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 
 

15.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
 

15.3wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 
 

15.4wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
 

15.5powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

16. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

16.1 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt. XII.15 SIWZ, chyba że rozbieżność wynika  

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

16.2 wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt XII.15 SIWZ. 

17. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

18. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie. 
 

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
 

3. Ofertę stanowi  wypełniony w języku polskim Formularz Ofertowy  zgodny z Załącznikiem 

Nr 1 do SIWZ.  
 

4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także sporządzone w języku polskim: 
 

4.1 Oświadczenia Wykonawcy (Zał. nr 2 do SIWZ i Zał. nr 3 do SIWZ), 
 

4.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
 

4.3 Kosztorys ofertowy w  formie  uproszczonej , przedmiary dla robót remontowych -  

zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ, 
 

4.4 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 

załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ofertą. 
 

4.5 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia 

wadium w formie niepieniężnej. 
 

4.6  W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub  sytuacji innych podmiotów 

– zobowiązania tych  podmiotów  do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia   wraz z  dokumentami określonymi w 

pkt. VII 3.2.15  
 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 
 

6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 
 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w treści SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
 

9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia 

ws. dokumentów Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach 
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określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 

o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480). 
 

10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 

nie będzie uwzględnione. 
 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, nie ujawnia się informacji  

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wszelkie 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które 

Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w  

osobnym  opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem 

kolejności numerowania stron oferty. 
 

12. Ofertę wraz z oświadczeniami  i dokumentami  należy sporządzić  i złożyć w  1 oryginale.  
 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

Uniwersytet Łódzki , ul. Narutowicza 68 , 90-136 Łódź 

 

oraz opatrzyć napisem:  

 

„Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi” 

 

Nie otwierać przed 13 listopada  2019 r. przed godz. 10:00” 

 

Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby 

można było odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. W przypadku nieprawidłowego 

zaadresowania lub opisania opakowania oferty zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 
 

14. Praktyczne zalecenia dotyczące ułożenia oferty, a także oświadczeń lub dokumentów 

(nieobligatoryjne): 
 

14.1 ofertę, oświadczenia lub dokumenty ułożyć w grupach, wg kolejności: 

a/  formularz oferty ,  

b) załączniki do oferty,  

14.2 wszystkie kartki ponumerować i spiąć /zszyć/ zbindować itp. (za wyjątkiem: 

dokumentu wadialnego tj. oryginału gwarancji /poręczenia/ oraz ewentualnych 

dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy). 
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15. Wymagania określone w pkt XIV.11-12 i XIV.14 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje 

mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
 

16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" lub 

„WYCOFANIE". 

 

17. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, 

podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 

ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca 

wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby 

trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenia o 

spełnieniu obowiązku informacyjnego jest zawarte w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

 

 
ROZDZIAŁ XV.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 13 listopada  2019 r. do godz. 09:30 w Dziale 

Inwestycji i Remontów  UŁ, ul. Narutowicza 68 , 90-136 Łódź, II p. pokój 219 
 

2. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia. 

 

3. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych lub nie 

zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcom bez 

rozpatrzenia. Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się 

jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 Ustawy. W przypadku ofert nadesłanych 

pocztą decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Działu Inwestycji i Remontów UŁ.  

Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu składania ofert o godz. 10:00  

           w sali 222 (II piętro) Uniwersytet Łódzki , ul. Narutowicza 68, 90 – 136 Łódź  
 

5. Przedstawiciele wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert. 
 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający zbada 

nienaruszalność kopert zawierających oferty, ustali liczbę otrzymanych ofert oraz dokona 
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otwarcia ofert i odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, gwarancji zawartych w ofertach.  
 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
 

7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 

7.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 

7.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w pkt. XV.7 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

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

Ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XVI.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium  

w wysokości: 10 000,00 ( dziesięć tysięcy  złotych 00/100 )  

1. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty 

związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez 

Zamawiającego. 
 

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.  
 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).  
 

4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a 

i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 

jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 
 

5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone 

(oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania 

przetargowego nr 23/DIR/UŁ/2019 w Dziale Inwestycji i Remontów, ul. Narutowicza 68,  
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90-136 Łódź, w godzinach pracy. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do 

oferty. 
 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego  

a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta: mBank 86 1140 1108 0000 5867 7100 2001  

z adnotacją - wadium do postępowania – 23/DIR/UŁ/2019.  W przypadku wnoszenia wadium 

w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać 

przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium  

w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku 

bankowym. 
 

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 
 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 
 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt XVI.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  
 

12. 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. 
 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  

 określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 
 

14. Pozostałe uwagi dotyczące wadium: 
 

14.1 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert 

14.2 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego. 
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14.3 Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na 

wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona. 

14.4 W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego 

przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. 

14.5 W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium 

wynikające z Ustawy. 

 
 

ROZDZIAŁ XVII.     OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem 

VAT w % wg obowiązującej stawki.  
 

2. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.  
 

3. Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert 

(związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 
 

4. Cena podana w ofercie powinna być umieszczona Formularzu Ofertowym - Załącznik Nr 1 do 

SIWZ. 
 

5. Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia 

przez Wykonawcę będzie miał cenę zero (0,00 zł.). 
 

6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego., tzn. za umówione 

wynagrodzenie wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i usług z nimi 

związanych zarówno przewidzianych dokumentacją projektową, jak też nieprzewidzianych, 

których konieczność wykonania okaże się w toku realizacji umowy. 
 

7. Cena określona w ofercie będzie w formie ryczałtu (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

cywilny  - Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 

następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek 

zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia. 
 

8. Zamawiający  wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego w formie  uproszczonej. 

Jednakże w przypadku jego złożenia, będzie miał charakter informacyjny z jakich składników 

cenotwórczych składa się cena oferty. Załączenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia 

formy wynagrodzenia jakim jest ryczałt. 
 

9. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, bez których nie 

można wykonać zamówienia czyli wybudowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą.  
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ROZDZIAŁ XVIII.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH  

                                     MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY  

                                     ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą zamówienia będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

 

ROZDZIAŁ XIX.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  

                                     KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM  

                                     ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY  

                                     OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO  

                                     NAJMNIEJ WAŻNEGO 

 

1. Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami: 

1) cena - 60 % 

2) gwarancja i rękojmia – 40 %  

2. Zamawiający dokona oceny ofert kierując się następującymi założeniami: 

2.1 Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 4. Formularza 

ofertowego. Ze wszystkich wartości  Ci  złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość 

najmniejszą, jako C minimum. Cena „C” będzie oceniana wg skali punktowej,  

z uwzględnieniem wagi procentowej tego kryterium. Maksymalna liczba możliwych do 

uzyskania punktów w tym kryterium to 60. Punktacja za cenę oferty ustalona jest  

w sposób następujący: 

                                                C minimum 

                              C  =      -------------------   x   100 pkt. x 60% 

    C i  

gdzie: C i   -  cena badanej oferty (z  Formularza  ofertowego)  
 

2.2 Gwarancja i rękojmia „G” będzie oceniana wg skali punktowej, z uwzględnieniem wagi 

procentowej tego kryterium. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów  

w tym kryterium to 40. Pod uwagę wzięty będzie okres udzielonej przez wykonawcę 

gwarancji, wynikający z treści formularza ofertowego. Gwarancja i rękojmia obejmuje 

całość przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczona za pomocą wzoru:  

 

   Gx 

                                G = ----------- x 100 pkt. x 40% 

   Gmax 

                       gdzie: Gx– okres gwarancji i rękojmi podany w formularzu ofertowym 

Gmax – okres gwarancji i rękojmi max 10 lat  

Gxmin – okres gwarancji i rękojmi min 5 lat 

Uwaga : zaoferowana gwarancja i rękojmia: 

powyżej 10  lat na roboty ogólnobudowlane uzyska taką samą ilość punktów jak 

10 lat,  
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Uwaga: w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawców oferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostawy nie powinien być 

krótszy niż okres gwarancji oferowany w odniesieniu do danego zakresu prac przez 

podwykonawcę. 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz 

gwarancji. 

 

ROZDZIAŁ XX.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻY-   

                                    TEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie 

służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 
 

a) pieniądzu - płatne przelewem na konto podane poniżej, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości. 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna 

określonych w ww. pkt. b) – e) należy złożyć przed podpisaniem umowy w formie oryginału  

w Dziale Inwestycji i Remontów  UŁ , ul. Narutowicza 68 ,90-136 Łódź. 
 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: mBank 86 1140 1108 0000 5867 7100 2001 z adnotacją – zabezpieczenie do 

postępowania – 23/DIR/UŁ/2019. 
 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w: 

a) wekslach z poręczeniem wekslowym banku, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach               

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  

     70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót podpisanego przez inspektora nadzoru, 

     30% kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż 15 dni po upływie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady określonego w umowie. 
 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
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zabezpieczenia  lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  30 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. 

9. Wypłata, o której mowa w pkt XX.8 SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ XXI.     ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

                                   WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W  

                                    SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, 

której projekt stanowi Załącznik nr 5  do SIWZ. 
 

2. Na pisemny wniosek wybranego wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania 

umowy w trybie korespondencyjnym. 

 

 

ROZDZIAŁ XXII.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  

                                   ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU  

                                   ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA      

                                   PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszy bilans ceny  

i gwarancji. 
 

2. Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty. 
 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 

     – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 

XXII.3 SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt XXII.3 lit. a) i d), na stronie 

internetowej. 
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6. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt XXII.3, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  z aktualną datą kosztorys 

ofertowy uproszczony, z którego będzie wynikała cena oferty. Kosztorys ofertowy musi 

zawierać główne pozycje tabeli elementów scalonych poszczególnych rodzajów robót. 

Kosztorys ten stanowić będzie podstawę do opracowania harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony 

w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

9. Przed upływem terminów określonych w pkt XXII.8 SIWZ Zamawiający zawrze umowę, jeżeli     

- w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

10. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁU-  

                                  GUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O  

                                  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji 

elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w innej formie. 
 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego. 
 

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XX IIII 2 – 3 SIWZ wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 

5.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. 
 

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 
 

7.Odwołujący przesyła kopię 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 się 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. 
 

8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, 

którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.  

 
 

ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy  

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

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, 

w oparciu o wyżej wymienioną ustawę i Kodeks cywilny. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

        _________________________ 


