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Ogłoszenie nr 580289-N-2020 z dnia 2020-09-02 r.

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu: „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóffinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

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 minimalny procentowy wskaźnik zatmdnienia 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 powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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 formatów

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 zakresie 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 intern etowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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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 przesłanie 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:

Inny sposób: Za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - pocztowe (Dz. U. z 2018 r. późn. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Za
zgodne z wymaganiami SIWZ, Zamawiający uzna jej złożenie również w strefie obsługi interesanta
znajdującej się na parterze siedziby Starostwa w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 lub w innej formie
składania dokumentów w siedzibie Zamawiającego, dopuszczonej przez Kierownika Starostwa
Powiatowego w Łodzi, wprowadzonej w wyniku zmiany sytuacji epidemicznej.
Adres:

Starostwo Powiatowe w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, pokój 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:
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(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnyni

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"

Numer referencyjny: Or.272.1.13.2020

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: l.

Przedmiotem zamówienia jest Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Koluszkach (95 - 040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 dz. nr ewidencyjny 167/2, obr. 5)

wraz z zasilaniem oraz przebudową przyłącza ciepłowniczego kolidującego z budową windy. Zadanie

dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Opis stanu

istniejącego. Budynek (internat) przy który projektuje się windę wybudowano w latach 70 XX wieku w

technologii tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi. Budynek dwutraktowy o trzech

kondygnacjach naziemnych częściowo podpiwniczony. Ściany piwnic i ściana nadziemia wewnętrzna

konstmkcyjna z cegły pełnej gr. 38 cm, ściana zewnętrzne konstrukcyjne gr. 38 cm z cegły kratówki.
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Stropy międzypiętrowe oraz strop ostatniej kondygnacji z płyt prefabrykowanych kanałowych gr. 24 cm.
Dach płaski z warstwami izolacyjnymi nad płytą stropową spadkową. W całym budynku wykonano
termomodemizację (dociep lenie ścian) oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Podstawowe
parametry budynku internatu: D powierzchnia zabudowy - 1315,80 ml, D powierzchnia netto - 2413,00
m2, D kubatura - 6898,00 m3. Budynek wyposażony w instalacje: D elektryczną zasilaną z istiiiejącej
linii kablowej, D wodociągową z istniejącego przyłącza lokalnego, D kanalizacyjną z lokalna siecią
kanalizacyjną, D c.o. z zasilaniem z ciepłociągu miejskiego, D odgromową. Ogólna ocena techniczna
stanu istniejącego części w której nastąpi budowa windy: D dach, elementy konstrukcji, pokrycie
dachowe, obróbki blacharskie i orynnowania - dobre, D fundamenty - stan zadawalający - nie

stwierdzono zarysowań świadczących o przeciążeniu fundamentów, D stolarka okienna i drzwiowa - stan

dobry, D budynek spełnia wamnki techniczne pod kątem izolacji termicznej. Projektowana winda

koliduje z istniejącym przyłączem ciepłowniczym 2076,1/140 zasilającym budynek Zespołu Szkół nr 2
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. 3. Opis stanu projektowanego. 3.1. Przebudowa
przyłącza ciepłowniczego -usunięcie kolizji. Parametry przyłącza d maksymalna temperatura pracy
rurociągów 130/70 °C. D wydajność cieplna - 350,0 kW, D czynnik sieciowy - woda- 130/70 °C, D
czynnik sieciowy - woda (okres letni) - 70/35 °C. Do nowego odcinka przyłącza przewidziano rury
preizolowane stalowe w izolacji STANDARD z instalacją alarmową impulsową. System układania
mrociągów - niskie naprężenia. Na odcinkach gdzie następuje załamanie rurociągów zastosować
załamania kompensacyjne typu „U" Rury i kształtki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg
DIN 162 6 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Roboty związane z przebudową przyłącza
ciepłowniczego - usunięcie kolizji D budowa przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2ó76,l/140 mm
długości 12,6 m, D likwidacja istniejącego (w stanie istniejącym czynnego) odcinka ciepłociągu o
dhigości 8,5 m, D likwidacja istniejącego nieczynnego przyłącza - na odcinku przebudowy przyłącza
(mrociągi tradycyjne i kanał betonowy zaślepić). Po wykonaniu nowego odcinka przyłącza należy
wykonać: D badania spawów, D płukanie, D próby ciśnieniowe, D sprawdzenie działania instalacji
alarmowej, Przebudowa przyłącza ciepłowniczego wg opracowania pt. „Projekt budowlano -
wykonawczy. „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych kolidującego z budową windy
zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym". 3.2. Budowa windy Projektuje się
budowę windy zewnętrznej, która stanowić będzie udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Parametry
techniczne windy: D powierzchnia zabudowy -5,18 m2, D powierzchnia użytkowa - 1,50 m2, D
kubatura - 49,60 m2, D udźwig 625 kg (8 osób). Winda obshigiwała będzie trzy poziomy obiektu tj.:
parter, I i II piętro. Winda wyposażona będzie również w wejście zewnętrzne. Dźwig elektryczny
bezreduktorowy windy zamontowany w żelbetowym szybie windowym. Obiekt windy stanowić będzie
odrębną strefę pożarową w stosunku do budynku internatu: D strefa pożarowa - ZLII, D klasa odporności
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pożarowej - C, D elementy obiektu/windy nie rozprzestrzeniające ognia NRO, D winda wydzielona

ścianami REI120, D drzwi oddzielające kabinę dźwigu od budynku internatu E160. Roboty związane z

budową i montażem windy: a. roboty wyburzeniowe: D demontaż stolarki okiennej, D rozbiórka

fragmentów ścian zewnętrznych i zamiu-owania w celu dostosowania istniejących otworów okiennych do

wymiarów szybu windowego, b. roboty konstmkcyjne i wykończeniowe szybu windowego: D wykonanie

posadowienia szybu windowego - na żelbetowej płycie fundamentowej wylewanej na budowie z

odwodnieniem szybu windowego (podszybia) D wykonanie żelbetowych monolitycznych ścian szybu

windowego, D wykonanie żelbetowej płyty stropowej szybu windowego z otworem wentylacyjnym i

punktami montażowymi wciągarki kabiny (zgodnie z zaleceniami producenta dźwigu), D wykonanie

konstmkcji dachu z robotami dekarskimi, D montaż osłon lekkich przy zewnętrznych drzwiach

wejściowych (daszek i osłony), D roboty wykończeniowe i uzupełniające Izolacje: D przeciwwilgociowa

pionowa i pozioma płyty fiindamentowej, D termiczna części fundamentowej, D ścian szybu windowego

powyżej gruntu, D dachu szybu windowego. Roboty wykończeniowe: D elewacje, D obróbki blacharskie,

wykończenie okapu, D orymiowanie, D ściany wewnętrzne szybu, D stolarka drzwiowa (w drzwiach

zewnętrznych wejściowych o izolacyjności Umax=l,5W/m2K zamontować system podgrzewania

zapobiegający zamarzaniu w okresie zimowym), D utwardzenie dojścia do windy szerokości 1,5 m

(chodnik z kostki bmkowej betonowej gr. 6 cm z odwodnieniem liniowym ACO) c. montaż dźwigu

windowego, d. uporządkowanie terenu. Budowa windy wg opracowania pt. „Projekt budowlano -

wykonawczy windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Koluszkach". 3.3.

Zasilanie windy Z istniejącej tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej przy wejściu do budynku, dwoma

liniami F i Fl. Linia F zasilająca szafkę sterowniczą kablem N2XH 5x6mm2. Szafka zasilająco-

sterownicza zlokalizowana na 2 kondygnacji przy windzie. Linia F l zasilająca oświetlenie szybu

windowego kablem N2XH 3x4mm2. Moc zapotrzebowana/nominalna - 7,7 kW. Moc na potrzeby

oświetlenia - 2.4k W. Dodatkowo jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować

warunki gwarantujące samoczynne szybkie wyłączanie zasilania zgodnie z PN-IEC 64-364. Zasilanie

windy wg. opracowania pt. „Projekt - wykonawczy. Projekt zasilania windy zewnętrznej w Specjalnym

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach". Przed przekazaniem do użytkowania windy

wykonawca: D przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Koluszkach - z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia - obsługi

windy, zasad bhp i p.poż. przy użytkowaniu windy w tym w stanach awaryjnych, D przeprowadzi

wymagane próby i pomiary instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz przedstawi protokoły z wynikami

pomiarów oraz świadectwo Urzędu Dozoru Technicznego, D przekaże użytkownikowi tj. kierownictwu

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach instrukcje obsługi windy. Materiały

budowlane, sprzęt i maszyny. Wszystkie roboty należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy
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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 wamnkami
określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 4. Prace związane z realizacją zadania.
Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić
niżej wymienione prace: l) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie, 2) obsługę geodezyjną, 3)
opracowanie dokumentacji powykonawczej, 4) zabezpieczenie na czas trwania budowy zlokalizowanej a
nie oznaczonej na mapach infrastruktury technicznej - w przypadku natrafienia w trakcie robót. 5)
uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji wymaganych przed przekazaniem obiektu do
użytkowania. 5. Obowiązujące opracowania: l) Projekt budowlano - wykonawczy. „Przebudowa
przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych kolidującego z budową windy zewnętrznej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym" (załącznik nr 9. l do SIWZ); 2) „Projekt budowlano -
wykonawczy windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach",
(załącznik nr 9.2 do SIWZ); 3) „Projekt - wykonawczy. Projekt zasilania windy zewnętrznej w

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" (załącznik nr 9.3 do SIWZ), 4)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) (załączniki nr 10.1, 10.2 i
10.3 do SIWZ). Załączone przedmiary robót (załączniki nr 11.1, 11.2 i 11.3 do SIWZ) mają charakter
pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. Wszystkie roboty
budowlane należy wykonać zgodnie z ww. opracowaniami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót. 6. 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. 7. Obowiązek zatmdnienia 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 roboty
konstrukcyjne, montażowe, elektryczne i ciepłownicze. 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia 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 /
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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 zatrudnione

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 fiinkcje techniczne w budownictwie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia tj. robót

budowlanych i zamontowanego urządzenia dźwigowego na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

11.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45214000-0

45400000-1

45233260-9

45200000-9

45313100-5

45311000-0

42310000-3

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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.
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134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz wamnków 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: 2021-06-30

11.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie: - do dnia 15 listopada 2020 r. -
usunięcie kolizji ciepłowniczej w terminie uzgodnionym z dyr. Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, - do
dnia 30 czerwca 2021 r. - pozostałe roboty.

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

Informacje dodatkowe

III. l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

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

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie wamnków: 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
obejmujące wykonanie konstrukcji szybu windowego z montażem windy/dźwigu o wartości co
najmniej 150 000,00 zł bmtto każda, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności infonnacji 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
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zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalnościach uprawniających do

kierowania robotami: - ogólnobudowlanymi, - wykonywania sieci cieplnych, - 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 20015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r.,póz.220).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziahi w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z infomiacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje 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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 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 udziału 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 Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert 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 wzom
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; 4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestm 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 gmpy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
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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
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

sieje 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
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 usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
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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 wzom 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: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być
wniesione w następujących formach: l) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych 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. 111 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 dopuszczonych przez
Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginahi 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 formach wskazanych w ust. 2 pkt 2-4 musi
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie
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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

bezwamnkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania

ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczy cielą 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 wamnkach 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. 25a ust. l, 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:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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Nie

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

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria 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:

Infonnacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

I V. l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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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 termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą wamnki, 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:

Wamnki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane powyżej 60 miesięcy40,00

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
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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 informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje 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 hamionogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Infonnacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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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 infomiatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Infonnacje 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:

Termin 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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w

szczególności 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 wamnków i zdarzeń losowych niezawinionych przez

Wykonawcę i Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiają wykonanie
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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, wówczas może zostać wydłużony 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, - wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania
zamówienia o czas trwania protestów, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usunięcia
kolizji, d) wprowadzenia zmian przepisów podatkowych, - wówczas może nastąpić zmiana
wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości z uwzględnieniem zmiany stawek
podatkowych, 4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia
zawarty w ofercie - wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia ryczałtowego wynikająca z
porównania rozmiam i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem
nieprzekraczalności 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, 1c i Id Pzp.
Wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaoferowane
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zamawiający dopuszcza
inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. l,pkt 3 -pkt 6 z zastrzeżeniem art. 144 ust.
la, lb, 1c i Id Pzp, w tym związane ze stwierdzeniem przez zamawiającego, że okoliczności związane z
wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie umowy w zakresie: l) zmiany temiinów wykonania umowy lub jej części
określonych harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zamierzenia, 2) zmianę sposobu wykonania
robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 4.
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Warunkiem roszczenia o zmianę umowy, spowodowanego utmdnieniami i ograniczeniami związanymi z

wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest niezwłoczne wzajemne

poinformowanie dmgiej strony umowy o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na skutek: l) nieobecności

pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy,

które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) decyzji wydanych przez

Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego

inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń lub decyzji

wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19; 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub
materiałów, tmdności w dostępie do sprzętu lub tmdności w realizacji usług transportowych; 5) innych

okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwości wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. 5. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie

umowy. 6. Strona niniejszej iimowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których

mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje dmgiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 4, na

należyte jej wykonanie. 7. Wamnki 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 wpływ na

wynagrodzenie Wykonawcy, 2.4) opisze wpływ zmian na tennin wykonania umowy. 8. Podstawę

wprowadzenia zmian opisanych w ust. l i ust. 2 będzie stanowił protokół konieczności podpisany przez

przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzom inwestorskiego. 9. Zmiany

postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy. 10. Nie stanowi zmiany
umowy zmiana osób wskazanych w§ 5i§ 6. 11. 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
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-17, 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 udziału 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 sfinansowanie 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 5,0 % 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 formie wnosi się na okres nie krótszy niż5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. 3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 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 wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach: l) pieniądzu na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO
SA. III Oddział w Łodzi Nr 71 12403060 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
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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
rejesti'ze zastawów. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka fonn, o których mowa w ust. 5. 7. Za zgodą Zamawiającego
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka fomi, o których mowa w ust.
5.1. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwolni/zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w terminie 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
zwolni/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) finn oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w temiinie; 3) ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i wamnków płatności zawartych w ofertach. 12.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na strome internetowej Zamawiającego informacji
dotyczącej: l) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 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
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,
spełniają wamnki 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
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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 formie 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 200 000,00 PLN
(dwieście tysięcy złotych) przez cały okres obowiązywania umowy. 18. Zgodnie z art. 13 ust. l 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 95/46AVE (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, l) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym w Koluszkach" - znak Or.272.1.13.2020 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;
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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: D 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*: a

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**: D 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 namsza

przepisy RODO; 9) nie przyshiguje 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 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
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