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Ogłoszenie nr 511067-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu: Wykonanie robót budowlanych w zadaniu
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na

potrzeby ŚDS i WTZ"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie będzie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie

Należy podać minimakiy procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatmdnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie
postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu, krajowy numer
identyfikacyjny 47205764900000, ul. ul. Sienkiewicza 3 , 90-113 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 42 6337191,42 2050307, e-mail zamowienia@lodzkiwschodni.pl, faks 426 329 311.
Adres strony intemetowej (URL): www.lodzkiwschodni.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub fomiatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeieli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zah'esie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyHkacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

https://bip.lodzkiwschodni.pl/684,2020

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. póz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:

Starostwo Powiatowe w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, pokój nr
606, VI piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn.
„Centrum Ushig Środowiskowych „CUS" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby
ŚDS i WTZ"

Numer referencyjny: Or.272. l.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest: przebudowa dwóch obiektów budowlanych (budynków) ze zmianą sposobu ich
użytkowania zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56
dz. 128/4 gmina Andrespol w ramach zadania pn. „Centrum Ushig Środowiskowych „CUŚ" -
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby SDS i WTZ". Roboty budowlane w
obiekcie nr l obejmują przebudowę wschodniej części pawilonu administracyjno - biurowego z
przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II. Roboty budowlane w obiekcie nr 2 obejmują
przebudowę pałacyku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach
„Termomodemizacji Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim" oraz „Dostosowania
infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu", l. Opis stanu istniejącego. Dom Pomocy
Społecznej w Wiśniowej Górze, znajduje się przy ul. Tuszyńskiej 56, na działce nr ew. nr 128/4. Działka
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leży w obszarze zabudowy UZ 2 (teren zespołu usług medycznych) w Wiśniowej Górze grn. Andrespol i
ma dostęp do dróg publicznych tj. ulic Tuszyńskiej i l Maja. Na działce znajdują się: l) budynek DPS z
zapleczem gastronomicznym, 2) budynek techniczny z pralnią, kotłownią z węzłem cieplnym, 3) budynek
pałacyku, 4) pawilon administracyjno - biurowy, w części zachodniej przebudowany w etapie I inwestycji
i użytkowany obecnie z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pomocy, 5) infrastruktura techniczna, w tym:
a) komunikacja wewnętrzna, b) doziemne instalacje elektryczne, wodociągowe (przystosowane do
obowiązujących warunków p.poż.), kanalizacyjne, ogrzewcze, gazowe i teletechniczne, c) tereny zielone.
Pawilon administracyjno - biurowy Pawilon położony jest w północno - wschodniej części działki
równolegle do ul. l Maja. Jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym, posadowionym na ławach
fundamentowych. Poziom parteru 0,5-0,7 m nad poziomem otaczającego terenu. Ściany zewnętrzne w
konstrukcji drewnianej szkieletowej, z elementami trzcinowymi. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne
z płyt wiórowa - cementowych (tzw. „suprema"), tynkowane. Ściany zewnętrzne dodatkowo ocieplone
styropianem oraz wykładzinami z tworzywa na ruszcie drewnianym (siding). Konstrukcja dachu w
oparciu o powtarzalny element drewnianego wiązara kratowego w rozstawie 1,2 m. Pokrycie dachu papą
na deskowaniu. Okapy dachowe wykończone płytami falistymi z eternitu (na bazie azbestu). Stolarka
okienna PCV oraz w części budynku drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: l) wodno -
kanalizacyjną, 2) elektryczną, 3) centralnego ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni (poza budynkiem).
Ze względu na stan techniczny instalacje wymagają wymiany. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne w
stanie umiarkowanym, kompletne, lecz z widocznymi śladami zużycia. Budynek nie spełnia wymogów w
zakresie ochrony cieplnej, przeciwpożarowej, wymaganej wysokości pomieszczeń i dostępu osób
niepełnosprawnych. Pałacyk Budynek składa się z części parterowej częściowo podpiwniczonej i części
piętrowej całkowicie podpiwniczonej, ganków i przybudówek. Charakterystyczne parametry techniczne
budyiiku: A. część piętrowa l) powierzchnia zabudowy 115 m2, 2) powierzchnia netto 187 m2, 3)
kubatura 1400 m3, 4) wysokość od poziomu terenu 11,5 m. B. część parterowa l) powierzchnia
zabudowy 305 m2, 2) powierzchnia netto 200 m2, 3) kubatura 1800 m3, 4) wysokość od poziomu terenu
8,0 m, Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej otynkowane. Ściany wewnętrzne, działowe z cegły
pełnej oraz dziurawki. Nad piwnicami stropy odcinkowe, na nich układane podłogi na legarach
drewnianych, pokryte płytami drewnopochodnymi i wykładzinami elastycznymi, strop
międzykondygnacyjny i pod poddaszem nieużytkowym w konstrukcji drewnianej. Więźba dachowa
drewniana, pokrycie dachu papą, brak ocieplenia. Stolarka okienna z PVC z okleiną drewnopodobną.
Przylegające ganki drewniane z bogatym detalem snycerskim, o wysokich walorach architektonicznych,
wraz ze stolarką okienną podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzeimego Gmmy Andrespol. Teren inwestycji oraz pałacyk nie są wpisane do
rejestru zabytków, pałacyk objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej
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Ewidencji Zabytków. Wejście od strony wschodniej przylegającymi do budynku schodami i pochyhiią
wykonaną w konstmkcji żelbetowej na ścianach murowanych, wraz z zadaszeniem o konstrukcji
stalowej, krytej blacho dachówką. Murowane wejście na ganek od strony pohidniowej wraz z
zadaszeniem. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku w złym stanie technicznym, nie
spełniające wymogów w zakresie izolacji termicznej, klasy reakcji na ogień i innych walorów
użytkowych. Budynek wyposażony w instalacje: l) wodno - kanalizacyjną, 2) elektryczną, 3) centralnego
ogrzewania, 4) wentylację grawitacyjną, 5) instalację wykrywania i sygnalizacji pożam 6) instalację
przyzywową. Ze względu na stan techniczny instalacje nie nadają się do użytku. 2. Zakres rzeczowy
zamówienia: Opis stanu projektowanego. Pawilon administracyjno - biurowy - etap II. Wykonanie
przebudowy części wschodniej obiektu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzące
zajęcia dla ok. 20 osób (w tym niepełnosprawnych) i personelu zatmdnionego na stale - łącznie ze SDS
20 nowych miejsc pracy. Podstawowy zakres robót obejmuje: l) Demontaże, w tym: a) instalacji
sanitarnych i elektrycznych, b) pokrycia i poszycia dachu z attyką wykonaną z płyt etemitowych, c)
poszycia ścian ze stolarką okienną i drzwiową, d) wypełnienie ścian z trzciny i płyt pilśniowych, e) skucie
tynków i wykładzin z płytek ceramicznych, f) sufitów podwieszanych z ociepleniem, g) podłóg na
gmncie i na drewnianych legarach, h) schodów zewnętrzne z podestami 2) Roboty budowlane, w tym a)
zabezpieczenie i obróbka ścian fundamentowych, b) podłogi na gruncie, c) impregnacja i zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej z uzupełnieniem elementów wiązarów dachowych i ścian, d) ocieplenie ścian
zewnętrznych, e) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, f) poszycie i pokrycie dachu z izolacją tenniczną,
g) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych z podłączeniem do istniejących instalacji w części
zachodniej budynku, h) ocieplenie ścian zewnętrznych, i) wykończenie ścian zewnętrznych, j) wykonanie
i wykończenie ścian wewnętrznych, k) wykonanie i wykończenie posadzek i podłóg l) wykonanie sufitów
podwieszanych, m) odtworzenie nawierzchni wokół budynku. Szczegółowy opis przebudowy części
pawilonu objętej niniejszym zamówieniem zawarty jest w załączonym projekcie wykonawczym pn.
„Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej -
Etap II" obejmującym część architektoniczną, sanitarną i elektryczną. Pałacyk Wykonanie przebudowy
wolnostojącego budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany do
dziennego pobytu dla ok. 25 osób (w tym niepełnosprawnych) i personelu zatmdnionego na stale -
łącznie ze WTZ 20 nowych miejsc pracy. Podstawowy zakres robót obejmuje: l) Demontaże i rozbiórki,
w tym: a) instalacji sanitarnych i elektrycznych, b) pokrycia i poszycia dachu, c) stolarki okiennej i
drzwiowej, d) skucie luźnych tynków, e) ścianek działowych, f) posadzek i wylewek, g) podłóg
drewnianych z wypehiieniem polepą, h) wewnętrznej drewnianej klatki schodowej, i) schody zewnętrzne
z pochyhiiami 2) Roboty budowlane, w tym: a) zabezpieczenie i obróbki ścian fundamentowych, w tym
izolacje przeciwwilgociowe, b) impregnacje i zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, w tym
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dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, c) zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu nad
piwnicą, d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, e) wykonanie nowego poszycia i pokrycia
dachowego, f) wykonanie żelbetowej klatki schodowej, g) wykonanie nowych warstw podłogowych, h)
wykonanie ścianek działowych, i) wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, j) ocieplenia
ścian zewnętrznych z wyprawami elewacyjnymi, k) odtworzenie detali snycerskich werand i ganków, w
tym elementów szklonych i sufitów, l) wykończenie wewnętrzne posadzek, ścian i sufitów, m) wykonanie
schodów zewnętrznych, uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, odtworzenie balustrad, n)
zamontowanie dwóch platform dla transportu pionowego osób niepełnosprawnych (wewnętrznej i
zewnętrznej). Szczegółowy opis przebudowy pałacykii objętej niniejszym zamówieniem zawarty jest w
załączonym projekcie wykonawczym z 2015 r. pn. „Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania
Tennomodemizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim; Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej
Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4" obejmującym część architektoniczną, konstrukcyjną,
sanitarną i elektryczną oraz w projekcie wykonawczym - zamiennym do ww. projektu z 2018 r. pn.:
„Przebudowa obiekti budowlanego w ramach zadania „Tennomodemizacja Budynków DPS w powiecie
łódzkim wschodnim" oraz „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu". Teren
wokół pałacyku został wydzielony i oznakowany w grudniu 2018 r. 3. Sposób wykonania robót
budowlanych 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 8 do SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać w
oparciu o załączone projekty wykonawcze we wszystkich branżach oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Materiały równoważne Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych, to jest ofert, w których poszczególne wyroby, materiały bądź systemy wymienione
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione wyrobami, materiałami lub
systemami równoważnymi, to jest takimi, których parametry techniczno użytkowe odpowiadają lub
przewyższają parametry wyrobów, materiałów lub systemów wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez
zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, ushigi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Projektanta i zamawiającego. 5. Wymagania dodatkowe
Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić:
Obowiązek postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz przygotowanie wszystkich
stosownych w związku z tym dokumentów zgodnie przepisami w tym warunkami określonymi w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04. 2004 r. w sprawie
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sposobów i wamnków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2004 r. Nr 71, póz. 649; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 162, póz. 1089) oraz niżej wymienione prace: l)
sporządzenie planu BIOZ; 2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych,
towarzyszących, rozbiórkowych, transportowych, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania
i wynikających z zakresu zamówienia; 3) przygotowanie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem
wszystkich wymaganych mediów na czas budowy i ich opomiarowanie, dojazdów, przejść i przejazdów
na plac budowy i do zaplecza budowy; wszelkie opłaty za zużyte media obciążają Wykonawcę; 4)
zapewnienie w trakcie prowadzenia robót właściwego oznakowania i wygrodzenia terenu robót,
prowadzenie robót budowlanych, dostaw oraz transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom
trzecim; 5) przeprowadzenie badań, prób i sprawdzeń związanych z realizacją zamierzenia; 6)
przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń z uzyskaniem zakładanych parametrów wg
obowiązujących norm i przepisów oraz sporządzenie dokumentacji rozruchowej; 7) z upoważnienia
Zamawiającego zgłoszenie do odbioru urządzeń wymagających odbioru oraz uzyskanie i dostarczenie
dokumentów stwierdzających odbiór urządzeń (z poniesieniem wszystkich kosztów); 8) z upoważnienia
Zamawiającego zawiadomienie Panstvyowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o
zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, 9) z
upoważnienia Zamawiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających brak sprzeciwu lub uwag ze
strony organów wymienionych w pkt 8; 10) realizowanie przedmiotu zamówienia w sposób
umożliwiający funkcjonowanie DPS w Wiśniowej Górze, w tym Dziennego Domu Pomocy
zrealizowanego w I etapie inwestycji; 11) wykonanie schematów technologicznych, instrukcji obshigi i
eksploatacji urządzeń, instmkcji bhp, p. pożarowej i oznakowania; 12) przeprowadzenie szkolenia
personelu użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń (centrala wentylacyjna i urządzenie
do przetłaczania ścieków); 13) sporządzenie Świadectwa Energetycznego Obiektu; 14) poniesienie opłat i
odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania; 15) zapewnienie obshigi geodezyjnej;
16) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 6. Obowiązujące opracowania 6.1) Dokumentacja
projektowa (załączniki nr9 inr 10 do SIWZ).: 6.1.1) Pałacyk - (pozwolenie nr 250/2015 zjego zmianą nr
237/2018) a) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego - w ramach zadania.
Tennomodemizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej
Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom I Część:
Architektoniczna b) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego - w ramach zadania.
Termomodemizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej
Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom II
Część: Konstrukcyjna, c) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego - w ramach zadania.
Termomodemizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej
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Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom III
Część: Sanitarna, d) Projekt wykonawczy. Przebudowa obiektu budowlanego - w ramach zadania.
Termomodemizacja Budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej
Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol. Tom IV
Część: Elektryczna, e) Projekt wykonawczy - zamienny. Do projektu Termomodemizacja Budynków
DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim, który uzyskał pozwolenie na budowę nr 250/2015 w dniu
25.11.2015 r. „Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania „Termomodemizacj a Budynków
DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim' oraz „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na
potrzeby regionu". 6.1.2) Pałacyk - (zgłoszenie 2018 r.) Opis techniczny do zgłoszenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonanie robót budowlanych ramach zadania
Termomodemizacja Budynków DP S w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz „Dostosowanie
infrastmktury pomocy społecznej na potrzeby regionu". Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr
56, działka nr ew. 128/4. Obręb: Wiśniowa Góra, gmina Andrespol 6.1.3) Pawilon administracyjno -
biurowy - etap II. (pozwolenie nr 236/2018) a) Projekt wykonawczy „Przebudowa pawilonu
administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II. Obiekt: Pawilon
administracyjno - biurowy w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr 128/4 gmina Andrespol.
Architektura. Tom I. b) Projekt wykonawczy „Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z
przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II. Obiekt: Pawilon administracyjno - biurowy w
Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka m-128/4 gmina Andrespol. Instalacje elektryczne i
słaboprądowe. Tom II. c) Projekt wykonawczy „Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z
przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wentylacji
mechanicznej, c.o. i wód- kań. Tom III. 6.2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
(załączniki nr 11 do SIWZ). Załączone przedmiary robót (załączniki nr 12 do SIWZ) mają charakter
pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. 7. Zalecenia dla
wykonawców. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokakiej terenu inwestycji celem uzyskania informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że
Wykonawca uwzględni w ofercie również inne wamnki 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. Obowiązek zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę, l) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób
wykonujących następujące czynności w zata'esie realizacji zamówienia: a) roboty konstrukcyjne i
termoizolacyjne, b) roboty instalacyjne (wentylacja, c.o. wod.-kan. i elektryczne). 2) Wykonawca jest
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zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
Podwykonawców do zatmdnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. l. czynności.
3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. l Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzom inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające
zatmdnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę;
oświadczenie (Wykonawcy podwykonawców), podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust.
l wykonują osoby zatmdnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatmdnienie pracowników wykonujących
czynności określone w ust. l, gdy złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości
Zamawiającego; kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub
Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów l - 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

11.5) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:

iKod CPV

45331100-7

145310000-3

45333200-3

145332300-6

45332200-5

145332400-7

45215100-9

45331000-6

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
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PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-10-15

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spehiiania tego
warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: l) Wykonawca
wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty o
wartości co najmniej l 000 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem rzeczowym budowę,
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przebudowę, rozbudowę remont budynków z wykonaniem ocieplenia i instalacji wewnętrznych, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej
osobie które skieruje do realizacji zamówienia, posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnej ftinkcji kierownika robót w specjalnościach uprawniających do kierowania robotami: -
ogólnobudowlanymi, - wykonywania instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, - elektrycznych, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości. - Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. póz. 1186 z późn. zm.). oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., póz. 831). - Dopuszcza się
ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - W
przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 gmdnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., póz.2272 z
późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z infonnacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Infonnacje dodatkowe: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt l 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.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. l ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTEMA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. l PKT 3
USTAWY PZP:

l) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziahi w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rohiiczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Oświadczenia wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170 z późn. zm.) (wg wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ); 4) Odpisu z właściwego rejestm lub z centratoej ewidencji i
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informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l ustawy;
5) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzom określonego w
załączniku nr 4 do SIWZ); 6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 8 pkt l, pkt 2 i pkt 4
SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7) Dokument, o którym mowa w pkt 6 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8) Dokument, o którym mowa
w pkt 6 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert 9) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 i pkt 8 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. l PKT l USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
l) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
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inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ); 2) Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie ushig, 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 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. l PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

l. Wysokość wadium. Zamawiający określa w przedmiotowym postępowaniu wysokość wadium w
kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium
może być wniesione w następujących fonnach: l) pieniądzu; 2) poręczeniach batikowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. póz. 310
z późn. zm.). 2. Miejsce i sposób wniesienia wadium, l) Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek
Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi nr 71 1240 3060 1111 0010
0515 4916 a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3) W przypadku wnoszenia wadium
przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie, decydować będzie data i godzina
uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w innych
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dopuszczonych przez Zamawiającego fomiach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w formie oryginału w kasie Starostwa Powiatowego w Łodzi, Łódź ul. H. Sienkiewicza 3, VII piętro,
pokój 704 albo załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium wnoszone w fonnach wskazanych w ust. 2
pkt 2-4 musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Oferta, która nie będzie zabezpieczona przez cały okres związania ofertą nie będzie rozpatrywana, a
oferta Wykonawca zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. l pkt 7b. Z treści gwarancji/poręczenia
musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6) W przypadku każdej z
ww. form wniesienia wadium Wykonawca musi jednoznacznie wskazać postępowanie, którego
dotyczy wnoszone przez Niego wadium (znak/numer sprawy). 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 5. Utrata wadium, l) Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25aust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymahia liczba wykonawców
K-ryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie temiin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

|Cena przedmiotu zamówienia 60,00

Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) 40,00

-to/no
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. l ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać infonnacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Infonnacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać infonnacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

httn<~-//k-»r< .,-." ~-,.-l/-»r>.innr>--J.



14.02.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=26dOcd3a-0322-46cO-923b-839812704aaf
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziahi w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Tennin i wamnki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne wamnki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy, na podstawie art. 144 ust. l pkt l ustawy
Pzp, wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy, lub wystąpienie których nie zależy od woli stron
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umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w
szczegókiości w wypadku: l) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastąpi
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w oparciu o odpowiednie
pozycje kosztorysu ofertowego, 2) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez
Wykonawcę i Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiają wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią w ustalonym terminie takich jak: a) niesprzyjających
warunków atmosferycznych odbiegających od udokumentowanej średniej wieloletniej dla analogicznego
okresu realizacji uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią ich wykonania, b)
napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, D wówczas może zostać wydhiżony termin
zakończenia wykonania zamówienia o czas odpowiadający ilości dni przekraczających średnią
wieloletnią występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub usunięcia bądź zabezpieczenia
znaleziska, 3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, takich jak: a) protesty mieszkańców lub innych osób fizycznych lub prawnych, b)
wystąpienia podziemnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, urządzeń lub obiektów
budowlanych (kolizji) wymagających przebudowy lub trwałego zabezpieczenia, c) konieczności
wprowadzenia zmian projektowych, D wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania
zamówienia o czas trwania protestów, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usunięcia
kolizji, d) nastąpią okoliczności, o których mowa w §12 ust4 4) konieczności wykonania robót
zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie D wówczas może nastąpić
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego wynikająca z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z
robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczahiości ceny ofertowej, która będzie
stanowić maksymalną graniczną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
przy spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w art. 144 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. la Pzp. Wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w
oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. 3. Warunki dokonania zmian umowy: l) wniosek o zmianę postanowień
zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej
umowy: 2.1) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, 2.2) uzasadni i udokumentuje
zaistnienie powyższych okoliczności, 2.3) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpłyvy na
wynagrodzenie Wykonawcy, 2.4) opisze wpły\v zmian na termin wykonania umowy. 4. Podstawę
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wprowadzenia zmian opisanych w ust. l i ust. 2 będzie stanowił protokół konieczności podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Zmiany
postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy. 6. Nie stanowi zmiany
umowy zmiana osób wskazanych w§ 6i § 7.7. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonana przez Wykonawcę w trakcie jej trwania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w
postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sHnansowanie całości lub części
zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

l. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny bmtto) podanej
w ofercie. 2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej fonnie wnosi się na okres nie krótszy niż
5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedhiżenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 3. W przypadku nieprzedhiżenia 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
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pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 4. Wypłata, o której mowa w ust.
3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wybom Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach: l) pieniądzu na rachunek Zamawiającego prowadzony przez:
PEKAO SA. III Oddział w Łodzi Nr 71 1240 3060 1111 0010 0515 4916, 2) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5.1. Za zgodą
Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: l) w wekslach z poręczeniem wekslowym
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5. 7. Za zgodą Zamawiającego
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.
5.1. 8. Zmiana fonny zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwolni/zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w tenninie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia z tytuhi rękojmi za wady
Zamawiający zwolni/zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu. Zamawiający
zwohii/zwrócije wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieści na stronie intemetowej informacje dotyczące: l) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny,
tenninu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 12.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiającego informacji
dotyczącej: l) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) fimi oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w tenninie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i wamnków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. l pkt
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
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innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której wskażą pełnomocnika
uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spehiiają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l pkt l i 3 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. póz. 700 z późn. zm.). 16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w fonnie elektronicznej pod
określonymi adresami intemetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 17. 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 2 000 000,00 PLN
(dwa miliony złotych) przez cały okres obowiązywania umowy. 18. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2
rozporządzenia Parlamentii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w 2wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. l; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej
„RODO", Zamawiający informuje, że: l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat
Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
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udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn." Centmm Usług
Środowiskowych „CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ" -
znak Or.272. l.2.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1843) (dalej „ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. l ustawy Pzp, 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 przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących: - przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*: - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**: - wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. l rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 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; 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. l lit. c RODO. * Wyjaśnienie: 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 namszać integralności
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protokohi oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


