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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§imAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. hl. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
NIP: 725-18-38-572
tel.42633-71-91
fax.42632-93-11
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą https://bip.lodzkiwschodni.pl/)
e-mail: powiat(S)lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /72gq27iww7/SkrytkaESP - (90-113 - Starostwo
Powiatowe w Łodzi)

§ 2. TRYBUDZIELENIA ZAMÓWIENIA l INFORMACJE DOTYCZĄCEPOSTĘPOWANIA

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.)
bez przeprowadzenia negocjacji o wartości powyżej 130 000,00 złotych.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
6. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia wskazana jest ustawa bez

bliższego określenia, odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Postępowanie oznaczone jest znakiem/numerem: Or.272.11.2021.
8. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie

podane w ust. 7.
9. Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) oraz inne

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej -
https://bip.lodzkiwschodni.pl/) w zakładce Zamówienia Publiczne.

10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

§3.QP^

1. Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie robót budowlanych - rozbudowy drogi powiatowej nr 2912E (ul. Tuszyńska w Woli

Rakowej, grn. Brójce) poprzez budowę chodnika w kierunku Romanowa, na łącznej długości 942
m. Realizacja zadania obejmuje wykonanie chodnika wraz ze zjazdami, wymianę istniejącego
przepustu, usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz urządzenie terenów
zielonych a także wymianę istniejącego oznakowania drogowego.

2. Opis stanu istniejącego.
Droga powiatowa nr 2912E (ul. Tuszyńska w Woli Rakowej, grn. Brójce), na odcinku podlegającym

rozbudowie w kierunku Romanowa, posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości średnio 5,5 -
6,0 m oraz obustronne pobocze częściowo gruntowe i częściowo z kruszywa. Droga na
przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i pól
uprawnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległy teren
zielony oraz miejscami do przydrożnego rowu w granicach istniejącego pasa drogowego.
Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieci: teletechniczną, elektroenergetyczną
i wodociągową, które nie wymagają przełożenia w związku z realizowaną inwestycją.

3. Opis stanu projektowanego.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę drogi na łącznej długości 942 m poprzez:

1) przygotowanie terenu pod budowę (tymczasowa organizacja ruchu, wytyczenie geodezyjne
trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe nawierzchni oraz usunięcie warstwy
humusu wraz z wywozem);

2) wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej (szarej)
gr. 6 cm i 8 cm;

3) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr. 8 cm;
4) regulację wysokościową istniejących zjazdów utwardzonych i nieutwardzonych;
5) wykonanie opaski ziemnej o szerokości min. 0,5 m wzdłuż krawężników i obrzeży

po zewnętrznej stronie chodnika i zjazdów wraz z dowiązaniem jej do istniejącego terenu;
6) wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych 15x60 x 50 cm

w poprzek chodnika;
7) uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika przy krawędzi jezdni;
8) wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne;
9) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej wraz z wymianą uszkodzonych

elementów;
10) wymianę istniejącego przepustu fi 500 mm, polegającą na zastąpieniu istniejących rur rurami

PEhlD SN 8 oraz na zabezpieczeniu wlotu i wylotu przepustu żelbetowymi ściankami
czołowymi wraz z umocnieniem dna i skarp rowu płytami ażurowymi 40x60 x 10 cm
z wypełnieniem otworów betonem a także oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu
z wyprofilowaniem dna i skarp;

11) wymianę istniejącego oznakowania drogowego;
12) urządzenie terenów zielonych - humusowanie i obsianie trawą;
13) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Materiały budowlane, sprzęt i maszyny.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego

sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów i odpadów.
Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt i maszyny
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy
o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał.
nr 10 do SWZ.

5. Prace związane z realizacją zadania.
Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić

niżej wymienione prace:
1) przygotowanie zaplecza budowy z doprowadzeniem mediów (w razie potrzeby),
2) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie,
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

3) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
4) zawiadomienie Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach o zamiarze rozpoczęcia robót

związanych z wymianą hydrantów,
5) uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lokalizacji ścieków podchodnikowych,
6) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas prowadzonych robót budowlanych,
7) odtworzenie (w przypadku naruszenia) punktów stałej osnowy geodezyjnej,
8) obsługę geodezyjną,
9) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
10) transport odpadów na składowisko odpadów z poniesieniem kosztów składowania.

6. Obowiązujące opracowania.
1) Projekt budowlany pn.: „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w drodze powiatowej

nr 2912 E w kierunku Romanowa" (zał. nr 13 do SWZ);
2) Projekt wykonawczy pn.: „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w drodze powiatowej

nr 2912 E w kierunku Romanowa" (zał. nr 14 do SWZ);
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (zał. nr 15

do SWZ).
Załączony Przedmiar robót (załącznik nr 16 do SWZ) ma charakter pomocniczy, dla ułatwienia

identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionymi opracowaniami oraz zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót.

7. Zalecenia dla wykonawców.
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych

do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym.
Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane

we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie
każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść
uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej
terenu inwestycji.

8. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób na podstawie stosunku pracy

1) Wymagania o których mowa w art. 95 ustawy związane z realizacją zamówienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. póz. 1040, 1043
i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
a) czynności:

— roboty ziemne;
— roboty konstrukcyjne;
— roboty brukarskie,

b) szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, zostały zamieszczone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 10
do SWZ.

2) Zapisy pkt 1 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 10 do SWZ.
4) Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe,

społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufności
informacji.
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Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres
nie krótszy niż 60 miesięcy.

Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z „kryteriów oceny ofert".

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień CPV
45000000-7 - Roboty budowlane;
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę;
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

§4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NALEŻY WYKONAĆ W TERMINIE 70 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY

§ 5. WARU NKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w § 6. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej trzy świadczenia polegające na wykonaniu robót
budowlanych o wartości 200 000,00 PLN brutto (dwieście tysięcy zł) każde świadczenie
obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie robót brukarskich, z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności uprawniającej do
kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, umożliwiającą realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
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3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. póz. 831).

4. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

5. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r., póz. 220 z późn. zm.).

6. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Uwaga
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4 lita, jeśli wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do danej waluty podawany przez
NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych
określony w tabeli kursów średnich walut obcych NBP z pierwszej opublikowanej tabeli kursów NBP
po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

§6. PODSTAWY WYKLU(iZĘNIA

1. Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania o których mowa
wart. 109. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1
pkt4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy

1) pkt. 4 - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) pkt. 5 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

3) pkt. 7 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
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4) pkt. 8 - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;

5) pkt. 10 - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,
5 i 6 lubw ww. ust 2 ppkt 1-5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,

wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4) Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3,

są wystarczające do wykazania Jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza
wykonawcę.

OKRESY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY QKRBSI.QNE
W ART. 111 USTAWY ^Ss^M^-

§7:^OŚWl CZENt^ff
W CELU POTWIERDZENIA SRĘŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAWWYKLUCZENIA(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załącznikach nr 2 i 4 do SWZ.

Or.272.1.11. 2021 -„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"
str.7



POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. póz. 275) z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 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 sporządzone 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 odpowiednie dokumenty - wg wzoru
określonego w załączniku nr 9 do SWZ;

4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 8
do SWZ).

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;

6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
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placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:

a) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2, pkt 5 i pkt6 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

— nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

— nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

8) Dokumenty, o których mowa w pkt 7a , powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.

9) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 7a, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i4, ustawy, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 8
stosuje się.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych
środków

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są Już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

§ »^^ NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności
są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 7 do SWZ.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu (o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt3 i 4 ustawy),
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. UWAGA:

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w §7. ust. 1
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w Jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem
dokumentów określonych w §7. SWZ.
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§9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓWWSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘO UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNĘ/KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w §7. ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 1 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( wg wzoru określonego w
załączniku nr 12 do SWZ).

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

8. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika,
4) wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
5) zamówienia,
6) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców.
5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład
oraz wskazać Lidera Konsorcjum.

10. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy.
11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
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12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

§10. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

l. Informacje ogólne

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP , adres skrytki ePUAP
/72gq27iww7/SkrytkaESP) - 90-113 - Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz poczty elektronicznej
(z wyjątkiem składania ofert) powiat@lodzkiwschodni.pl oraz zamowienia@lodzkiwschodni.pl
Adres strony internatowej: https://bip.lodzkiwschodni.pl.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie proceduralnym:
Marek Kłos, tel. 42 205-03-07, e-mail: zamowienia@lodzkiwschodni.pl od poniedziałku do środy

w godzinach 9:00 - 14:00.
2) w zakresie merytorycznym i proceduralnym:
Zbigniew Burzyński, tel. 42 205-03-06, e-mail: burzynski@lodzkiwschodni.pl - od poniedziałku

do piątku w godzinach: 8:00-15:00
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
oraz do „Formularza do komunikacji".

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji"
wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 11
do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.

II. Sposób komunikacji

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, (innych niż wskazanych w pkt l),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
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postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID
postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email powiat@lodzkiwschodni.pl lub zamowienia@lodzkiwschodni.pl.

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust 2 adres
email: powiat@lodzkiwschodni.pl lub zamowienia@lodzkiwschodni.pl. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 póz. 2452) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 póz. 2415).

4. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w § 7 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym - zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy.

III. Wyjaśnienia treści SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert 1.

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

§^^ ł ORfiSiWWAG/W\A FORMALNE
DOI'yCZACE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW ?

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w §7. ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w § 8. ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium,
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa

Geżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
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właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. póz. 1010
ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa..

9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie miniPortalu kliknąć przycisk „Wycofaj
ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CĘN^

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną
ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy
wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia

w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2021 r. póz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca
ma obowiązek:
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1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

§ f 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. póz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. III
Oddział w Łodzi nr 71 124030601111 001005154916.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3

pkt2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium

przez Wykonawcę określone w ustawie;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty

wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego

postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Łódzki Wschodni;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58

ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
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8.

9.

2)
3)

3)

4)

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;

po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX.

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu 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 zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
wart. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) 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;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
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S^yERMIN^WIĄZANIAOFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 września 2021 roku. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

§ 15. SPOSÓB l TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT

/. Sposób złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę należy złożyć
na skrytkę ePUAP Zamawiającego: /72gq27iww7/SkrytkaESP Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika",

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. póz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w §7 ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofert.
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//. Termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia
27 sierpnia 2021 r. do godz. 9:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika" dostępnej na miniPortalu.

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

5. Oferty zostaną otwarte w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi - pokój nr 907- IX piętro.

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

8. Uwaga:
1) jeżeli nie wystąpi awaria systemu teleinformatycznego za pomocą którego dokonuje się

otwarcia ofert, czynność otwarcia ofert następuje niezwłocznie tj. w terminie wskazanym
w ust. 5;

2) jeżeli wystąpi awaria systemu teleinformatycznego za pomocą którego dokonuje się
otwarcia ofert która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, czynność otwarcia powinna zakończyć się niezwłocznie po usunięciu
awarii nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu
składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

^^^ WRAZ Z t^ KRTYTERIÓW^
l SPOSOBU OCENYOFffiir

1. Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich wagą.
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Kryteria ocen oferty Wykonawcy

L.p. Kryterium
Waga

[%]
1 Cena przedmiotu zamówienia 60
2 Okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy 40

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej
wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona
zostanie do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki Przyznawanie
ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:

3.1 Cena oferty:
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty. Liczba punktów,
którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

L.P.c
Cena brutto oferty z najniższą ceną

Cena brutto oferty ocenianej
x 60% x 100 pkt.

L.p.c - liczba punktów w kryterium cena.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalną ilość punktów w wysokości 60 pkt.

3.2 Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy,

dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi, złożonej w wypełnionym
„Formularzu oferty".

Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi:

- o co najmniej 6 miesięcy otrzyma 10 pkt;
- o co najmniej 12 miesiące otrzyma 20 pkt;
- o co najmniej 18 miesięcy otrzyma 30 pkt;
- o co najmniej 24 miesiące otrzyma 40 pkt.
L.p.g- liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi to 60 miesięcy od daty
końcowego odbioru robót.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalną ilość punktów w wysokości 40 pkt.
Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi otrzyma w tym
kryterium O pkt.

3.3 Łączna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ww. kryteriach będzie
obliczone wg poniższego wzoru:

L=L.p.c+L.p.g

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
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4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty Zamawiający uzna
ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie
za najkorzystniejszą.

§i7.rN^^^
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie

internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, dostarczy w terminie określonym przez Zamawiającego kosztorys ofertowy.
Sporządzony kosztorys musi odzwierciedlać cenę podaną w ofercie.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza przedstawi zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument,
z której/którego winno wynikać jednoznacznie i bezspornie, iż dany Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych)
przez cały okres obowiązywania umowy.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości i formie określonej w §18. SWZ
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^iS.WyMfiiSANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZiNlA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.

2. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

następujących formach:
D Oddział w Łodzi Nr 71 1240 3060

2)

3)
4)
5)

2)

3)

pieniądzu na rachunek Zamawiającego - PEKAO S.A.
1111 001005154916;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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.

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.

6. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku
Zamawiającego. Na przelewie należy podać nazwę zadania.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

10.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

11.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

12.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
13. 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
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

14.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, przez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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15.Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

16. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

17. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia.

18. Kwota, o której mowa w ust. 16, Jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.

§19. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻI-IWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10
do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

§ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYGH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt5 i 6 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

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z. p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z. p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§2^ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWI^ĄC^% SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Nie dokonano podziału zamówienia na części.

Zamówienie nie jest podzielne na części ze względów technicznych i organizacyjnych.
Zamówienie ze względu na jego charakter oraz technologię wykonania stanowi jednolitą całość.
Podział zamówienia na części spowodowałby trudności w skoordynowaniu działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Brak podziału zamówienia
na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie ograniczy możliwości ubiegania się
o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

§ 22. INFORMACJA O PRZESŁANKACH UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
O KTÓRYCH MOWA W ART 214 UST IPK'T 7 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt7.

^23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA^ OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MIWMAUłE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODP014^D^Ć QFERTy Vl^/^WTOVI^E,^^^^^^
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE ,^,.,1.1: ..•:i:.^^

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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§24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI m.EKTRONICZNE J

Nie dotyczy.

§25.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom). Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, z wyłączeniem usług geodezyjnych i projektu tymczasowej organizacji
ruchu o wartości nie większej niż 50 000,00 PLN.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

§26. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA -ZASTRZEŻENIE INFORMACJI STANOWIĄCYCH
TAJEMNICĘ WYKONAWCY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI

1. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (Dz. U.
z 2019 r. póz. 1010 i 1649), Wykonawca którego to dotyczy winien złożyć je w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP). Do części jawnej należy załączyć oświadczenie o zakazie
udostępniania oznaczonego jako tajemnica przedsiębiorstwa załącznika. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca
nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. DE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
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o których mowa w dziale IX ustawy - Środki Ochrony Prawnej, do upływu terminu na ich
wniesienie.

§ 27. OCHRONA DAN^CI OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO") informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni z siedzibą
w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42 633-71-91, fax. 42 632-93-11 e-mail:
powiat@lodzkiwschodni.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

§28. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego dotyczące przesłanek wykluczenia

z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ);
3) Wzór oświadczenia Podmiotu Udostępniającego Zasoby dotyczące przestanek wykluczenia

z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);
4) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

(załącznik nr 4 do SWZ);
5) Wzór oświadczenia Podmiotu Udostępniającego Zasoby dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ);
6) Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik

nr 6 do SWZ);
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ);
8) Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8

do SWZ);
9) Wzór Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 9 do SWZ);
10) Projekt umowy (załącznik nr 10 do SWZ);
11) Identyfikator postępowania - ID (załącznik nr 11 do SWZ);
12) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o podziale

obowiązków w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 12 do SWZ);
13) Projekt budowlany pn.: „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w drodze powiatowej

nr 2912 E w kierunku Romanowa" (załącznik nr 13 do SWZ);
14) Projekt wykonawczy pn.: „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w drodze

powiatowej nr 2912 E w kierunku Romanowa" (załącznik nr 14 do SWZ);
15) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (załącznik

nr 15 do SWZ);
16) Przedmiar robót (załącznik nr 16 do SWZ).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
pn.

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

Numer sprawy Or.272.1.11.2021
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Niniejszą ofertę składa:

L.p.

Pełna nazwa i adres
Wykonawcy
(Wykonawców
składających wspólną
ofertę)*

NIP
KRS/CEiDG)

(w
zależności

od podmiotu

Nr
tel/fax

Elektroniczna
Skrzynka
Podawcza e-mail

1

2

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

Elektroniczna Skrzynka
Podawcza

e-mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym dla w/w zamówienia ja (my)*
niżej podpisany(i)* oświadczam(y)*, że: Oferuję - oferujemy* wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" zgodnie

z wypełnionymi załącznikami.
1) Zapoznałem się zapoznaliśmy się* z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją

warunków zamówienia i nie wnoszę - nie wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń i uzyskaliśmy*
konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczególności treść projektu umowy
przedstawionego w SWZ.

2) Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią: Regulaminu korzystania z miniPortalu -
https;//mini@grtąl,yzp,ggy^ oraz z Warunkami korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - https://www.gov.pi/web/gov/warunki-
korzystania.

3) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zobowiązujemy się* zawrzeć
umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną
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wskazane przez Zamawiającego.
4) Uważam się - uważamy się* za związanego - związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany

w specyfikacji warunków zamówienia publicznego.
5) Na wykonane prace udzielę - udzielimy* gwarancji jakości i rękojmi (łącznie z okresem

wydłużenia określonego w pkt 5) na okres ............ miesięcy od dnia ostatecznego
odbioru przedmiotu zamówienia.

6) Oferuję wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane 60 miesięcy
o...... miesięcy.

—
'Ssiow^ąz^i^f^^wifli^aiiiliiKied^
jzawarcia yjiDowy •K9 I:B3

8) Akceptuję - akceptujemy* warunki płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

9) Wadium zostało wniesione w kwocie ...................... zł w dniu ................................. r.
w formie ................................................................................................................;

10) Wadium należy zwrócić na konto nr .....................................................................;
11) Zastrzegamy/nie zastrzegamy* informacje/i stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami §7.
swz;

12) Oświadczam(y), iż za wyjątkiem informacji zawartych w pliku/ach nazwa .......... wszelkie
załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa zabezpieczyliśmy zgodnie z wytycznymi zawartymi w §7. SWZ.

2. Wykonawca informuje, że:

1) wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
o którym mowa w art. 225 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.);*

2) wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
(o którym mowa w art. 225 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz.1129 z późn. zm.) *;

3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku wynosi .............................. PLN*;

4) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie. ......................%*.

3. Cena niniejszej oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi łącznie
........................................... PLN (słownie ....................................) i obejmuje sumę wart:ości
brutto oferty w części której obowiązek podatkowy określony w ust. 2 pkt 1 leży po stronie
Wykonawcy i wartość netto oferty w części, której obowiązek podatkowy określony w ust. 2
pkt 2 leży po stronie zamawiającego.

4. Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SWZ, jest ceną kompletną,
jednoznaczną i ostateczną.

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru Naszej oferty i wniesieniu przez Nas zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w pieniądzu, oczekujemy zwrotu zabezpieczenia
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na konto nr............................................................................;.
7. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia wykonam/my* osobiście.*
8. Oświadczam/my* że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem Podwykonawcy/ów.*

Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy:*
1)......................................................................................................;
2)......................................................................................................;
3)...................................................................................................... ;
4) .......................................................................................................

9.

*10.Wykaz firm Podwykonawców.*
D
2)
3)

11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)
2)
3)

* niepotrzebne skreślić

12. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

Miejscowość i data: .............................. r.
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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Załącznik nr 2

Wykonawca:

Zamawiający:
Powiat Łódzki Wschodni

reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

póz.2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 109 ust. 1 pkt4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy.

z postępowania na podstawie

z postępowania na podstawie

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp.*
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.: 108 ust. 1 pkt 1,2, 5 i 6 lub art. 109

ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy
Pzp spełniłem łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.*

' niepotrzebne skreślić
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

iiii^i3iilllilt^o

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. póz. 162) zaliczam się do*:

- miokroprzedsiębiorców*;
- średnich przedsiębiorców*;
- małych przedsiębiorców*;
-jednoosobowej działalności gospodarczej*;
- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej*

' niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data: r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź
Podmiot udostępniający zasoby:

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
podstawa do

reprezentacji)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni, oświadczam, co następuje:

z postępowania na podstawie

z postępowania na podstawie

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 109 ust. 1 pkt4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp.*
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.: 108 ust. 1 pkt1, 2, 5 i6 lub art. 109

ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp spełniłem łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.8

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data: r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. hl. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/ REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz.1129 z późn. zm.)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni oświadczam, co następuje:

gB3u|UT'yiX1KK^y*IUMB
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów :

w następującym zakresie:.
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data: .............................. r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Podmiot udostępniający zasoby:

Załącznik nr 5

Zamawiający:
Powiat Łódzki Wschodni

reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

ul. hl. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/ REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODIVIIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

r
•I
•Ill

ni—i :-^^1: •r

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość i data: r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy (ów).

Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NI P/REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie podstawowym pn.

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

Oświadczam(-y), że:

nie należymy/należymy* do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 108 ust. 1 pkt 5,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
póz. 275) z innymi wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego,
na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm). Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, na stronie
internetowej Zamawiającego, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu.

UWAGA

Niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data: .............................. r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

*niepotrzebne skreślić
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik n r 7
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (My):
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby

działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019.r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.) do oddania nw. zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia:

(określenie zasobu - sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa*)

do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa i adres Wykonawcy (składającego ofertę) któremu są udostępniane są zasoby

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"

Oświadczam, że:

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

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

4) zrealizuję/nie zrealizuję* roboty budowlane/usługi , których ww. zasoby (zdolności) dotyczą,
w zakresie:

(odnosi się do warunków udziału w postępowaniu)

5) okres udostępnienia Wykonawcy moich zasobów przy wykonywaniu Zamówienia będzie
następujący:

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Miejscowość i data:

*niepotrzebne skreślić

r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 11

Zamawiający:
Powiat Łódzki Wschodni

reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej
nr 2912E w kierunku Romanowa"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E
w kierunku Romanowa" - Numer referencyjny Or.272.1.11.2021, należy posługiwać się identyfikatorem
postępowania nadanym przez miniPortal:

który służy do złożenia oferty.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 12
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. hl. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Oświadczenie podmiotówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o podziale
obowiązków w trakcie realizacji zamówienia

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy składający ofertę
wspólną (konsorcjum*/spółka cywilna*) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"
w składzie:

LP. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP

oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego,
wyszczególnione poniżej roboty zostaną zrealizowane przez wskazanych wykonawców:

1. Wykonawca.
(wskazać nazwę wykonawcy, który w ramach konsorcjum^ spółki cywilnej", składa ofertę)

wykona następujące roboty (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

2) .....................................................................;

2. Wykonawca
(wskazać nazwę wykonawcy, który w ramach konsorcjum^ spółki cywilnej*, składa ofertę)

wykona następujące roboty (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:
1)
2)

Miejscowość, data:......... 2021 r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

"niepotrzebne skreślić lub pominąć.

W powyższym oświadczeniu należy wskazać co najmniej, który z wykonawców wykona roboty budowlane wskazane przez
wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
oraz doświadczenia.
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