SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p.
na ROBOTĘ BUDOWLANĄ pn.

„Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w

Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”
prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj.”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem mini portalu oraz platformy E-PUAP.

Nr postępowania: ZPI/2021/I-RPO

ŁÓDŹ, DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Miejscowość: 90-706 Łódź
Adres: ul. Gdańska 13
Strona internetowa: www.muzeumtradycji.pl
Mail: sekretariat@muzeumtradycji.pl
Telefon:
42 620 05 77
Adres skrzynki ePUAP Zamawiącego : /mtnlodz/SkrytkaESP
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne

wszelkie

dokumenty

związane

z

prowadzoną

procedurą:

https://muzeumtradycji.pl/bip/przetargi-ue/
Godziny pracy: 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@muzeumtradycji.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek

podania

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

bezpośrednio

Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)

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

8) posiada Pani/Pan:
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a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b)

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

c)

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

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

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

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
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3.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

8.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę

na

podstawie

stosunku

pracy

osób

wykonujących

wskazane

przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują wszystkich pracowników
wykonujących czynności ogólnobudowlane.
9.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu
Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 8 do SWZ.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem

zamówienia

jest

Rewitalizacja

siedziby

głównej

Muzeum

Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13.
2.Zakres zamówienia obejmuje :
1) Wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi
wymaganymi przepisami decyzjami i opiniami.
2) Remont elewacji budynku
3) Wymianę oraz konserwację stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrót bramnych
4) Roboty związane z remontem dachu
5) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych oraz rynien
6) Wykonanie windy
7) Remont ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej
8) Wymianę instalacji: wod.-kan., C.O., ppoż., elektrycznej, teletechnicznej
9) Wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji
10) Roboty konstrukcyjne
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11) Roboty wykończeniowe
12) Roboty konserwatorskie
13) Roboty wyburzeniowe/rozbiórkowe
14) Wykonanie iluminacji budynku
15) Dostosowanie obiektu do przepisów ppoż.
16) Prace związane z remontem nawierzchni, remontem ogrodzenia, nasadzeniem zieleni oraz
dostawą i montażem małej architektury

3.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu
 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
 71510000-6 - Usługi badania terenu
 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
 71540000-2 - Usługi zarządzania budową
 71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i
konsultacji technicznej
71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące
odpadów
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne
 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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 45113000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części








45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
 45320000-6 - Roboty izolacyjne
 45321000-3 - Izolacja cieplna
 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 45410000-4 - Tynkowanie
 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
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 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia
robót
51000000-9 - USŁUGI INSTALOWANIA (z wyjątkiem
oprogramowania komputerowego)
51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
 51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
 51120000-9 - Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
51300000-5 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
 51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych,
dźwiękowych i wideo
 51340000-7 - Usługi instalowania urządzeń telefonicznych
51600000-8 - Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
 51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania
informacji
 51620000-4 - Usługi instalowania urządzeń biurowych
51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
51800000-0 - Usługi instalowania metalowych pojemników
 51810000-3 - Usługi instalowania zbiorników
60000000-8 - USŁUGI TRANSPORTOWE (z wyłączeniem transportu odpadów)
 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
72000000-5 - USŁUGI INFORMATYCZNE: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia
 72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
 72300000-8 - Usługi w zakresie danych
 72400000-4 - Usługi internetowe
 72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej
 72900000-9 - Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
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4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie:
I.
Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia na
części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu
zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania
współpracy kilku wykonawców. Realizacja zamówienia przy zaangażowaniu wielu
wykonawców, równocześnie lub następująco po sobie, prowadzi do nadmiernych problemów
logistycznych i organizacyjnych. Dodatkowo rozprasza się kwestia odpowiedzialności za jakość
i terminowość prowadzonych prac.
II.
Wykonanie tego rodzaju robót budowlanych w jednym zamówieniu jest ekonomicznie
uzasadnione ze względu na możliwość wynegocjowania przez jednego Wykonawcę niższych
cen za kompleksową ilość materiałów i usług, co bezpośrednio przekłada się na korzystniejszą
cenę oferty. Podział zamówienia spowodowałby wzrost kosztów pośrednich inwestycji oraz
istotne utrudnienie koordynacji skutkujące zagrożeniem prawidłowej realizacji zamówienia.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mają na celu realizację
obiektu budowlanego stanowiącego spójną techniczno-użytkową całość. Obiektem
budowlanym w myśl Prawa budowlanego jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, a także obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1).
III.
Zaprojektowane systemy i wyposażenie techniczne obiektu muszą być wzajemnie
skoordynowane oraz objęte kompleksową gwarancją i serwisem. Okablowanie systemów musi
być prowadzone równolegle do prac ogólnobudowlanych. Zaprojektowane systemy muszą
współdziałać z wyposażeniem instalacyjnym w tym: centralami wentylacyjnymi, urządzeniami
klimatyzacyjnymi i grzewczymi, oświetleniem, wszelkimi instalacjami służącymi zabezpieczeniu
przeciwpożarowemu. Brak kompleksowej realizacji poszczególnych systemów obiektowych
przez jednego wykonawcę może doprowadzić do braku właściwego wykonania robót,
wydłużenia czasu realizacji oraz utraty gwarancji na inne elementy wykończenia i wyposażenia
obiektu budowlanego.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

6.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

7.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

8.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, jeżeli w opisie przedmiot zamówienia
znajdzie się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

V. WIZJA LOKALNA
1.

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem

dokumentów dotyczących

zamówienia jakie znajdują się

w dyspozycji

Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w
postępowaniu.
2.

Zamawiający informuje że dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej na wniosek wykonawcy.
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3.

W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u
Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z
wykonawcami.

VI. PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.

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

3.

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

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Termin realizacji zamówienia wynosi: 24 MIESIĄCE

2.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze
umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

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

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)

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

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)

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

4)

I.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie:
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jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu oraz przebudowie lub remoncie
(w ramach jednego zamówienia) obiektu użyteczności publicznej – wraz z uzyskaniem w
imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagane)
oraz
dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto łącznie,
polegającą

na

remoncie

lub

przebudowie

budynku

(mieszkalnego/budynków

mieszkalnych lub użyteczności publicznej), z czego co najmniej

jeden budynek o

kubaturze min. 5000m3, oraz co najmniej jeden budynek wpisany do rejestru
zabytków.

Zakres

ww.

robót

winien

obejmować

co

najmniej

roboty

ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne (min. wod.-kan., elektryczne).

UWAGA:
1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane w
odpowiednio w art. 3, pkt. 6), 7a), 8) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.).
2. Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” - należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi

bankowej,

handlu,

gastronomii,

usług,

w

tym

usług

pocztowych

lub

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny, zgodnie § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065 ze zm.).
3. Pod pojęciem „budynku mieszkalnego” należy rozumieć:
a) budynek wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny;
zgodnie § 3 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz.1065 ze zm.).

II. dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej oraz 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu – sporządziła co
najmniej trzy projekt branży architektonicznej obejmujący swym zakresem remont lub
przebudowę budynku mieszkalnego/budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, z
czego przynajmniej jeden użyteczności publicznej, przynajmniej jeden o kubaturze budynku co
najmniej 3000 m3, oraz przynajmniej jeden wpisany do rejestru zabytków. Zakres winien
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obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne (min. wod.kan., elektryczne).
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w
projektowaniu – sporządziła co najmniej trzy projekt branży konstrukcyjno-budowlanej
obejmujący swym zakresem remont lub przebudowę budynku mieszkalnego/budynków
mieszkalnych lub użyteczności publicznej, z czego przynajmniej jeden użyteczności publicznej,
przynajmniej jeden o kubaturze budynku co najmniej 3000 m3, oraz przynajmniej jeden wpisany
do rejestru zabytków. Zakres winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane,
konstrukcyjne oraz instalacyjne (min. wod.-kan., elektryczne).
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w
pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej trzech robotach budowlanych, każda z nich
polegała na remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego/budynków mieszkalnych lub
użyteczności publicznej.
d) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót konserwatorskich, zgodnie z art.
37a ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( ustawa z dnia 23.07.2003, tj.
Dz.U.2020.0.282)
UWAGA
1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane w
odpowiednio w art. 3, pkt. 6), 7a), 8) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.).
2) Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” - należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi

bankowej,

handlu,

gastronomii,

usług,

w

tym

usług

pocztowych

lub

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny, zgodnie § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065 ze zm.).
3) Pod pojęciem „budynku mieszkalnego” należy rozumieć:
a) budynek wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny;
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zgodnie § 3 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz.1065 ze zm.).

4) . Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r. poz.831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają
uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo

budowlane

lub

stwierdzenie

posiadania

przygotowania

zawodowego

do

projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

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

6) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

3.

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

4.

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

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1)

w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)

w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj.:
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a)

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

2.

X.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

2.

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

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

4.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1)

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

2)

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

3)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do
SWZ;
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

4)

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami- załącznik nr 5 do SWZ;
5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

6.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1)

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych
środków;

2)

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
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9.

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

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.

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

6.

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

7.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
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jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w
Rozdziale X SWZ.
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.

2.

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

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4.

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

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

2.

Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAPu,

dostępnego

pod

adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal. Skrzynka podawcza zamawiającego znajduje się pod
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adresem /mtnlodz/SkrytkaESP komunikacja odbywa się również za pośrednictwem poczty
elektronicznej sekretariat@muzeumtradycji.pl
2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a)

w zakresie proceduralnym:
Emilia Kaczmarek ; e.kaczmarek@muzeumtradycji.pl, tel. 42 620-05-92;

b)

w zakresie merytorycznym:
Katarzyna Zuchmańska; katarzyna.zuchmanska@pilamis.pl; tel. +48 607-552-764

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.

4.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.

5.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

6.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
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treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert.
7.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6, zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.

8.

Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2)

zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

3)

dowód wniesienia wadium;

4)

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).

4.

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

5.

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

6. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub „wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
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Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci

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

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5) Jeżeli

dokumenty elektroniczne,

przekazywane

przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w ,

w

formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani

wycofać złożonej oferty.

7.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w
pkt 6,

zawiadomień

oraz przekazywanie

informacji odbywa

się

elektronicznie

za

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty

elektronicznej, email sekretariat@muzeumtradycji.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.2
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adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8.

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

9.

Wszystkie

koszty

związane

z

uczestnictwem

w

postępowaniu,

w

szczególności

z

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

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

2.

Cena oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotowego zamówienia. Cena ofertowa
brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w
niniejszej SWZ.

3.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

4.

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

5.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6.

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.

7.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1)

poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
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2)

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

3)

wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;

4)

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

8.

Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku,

gdy

Wykonawca

zobowiązany

jest

złożyć

oświadczenie

o

powstaniu

u

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 25.000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);

2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

gwarancjach bankowych;

3)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).

4.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku o nr rachunku 95 1050
1461 1000 0023 1245 7167 z dopiskiem „Wadium – ZPI/2021/I-RPO ”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.

5.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1)

musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.

2)

z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;

3)

powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)

termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)

w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
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6)

beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Muzeum Tradycji Niepodległościowych 90706 Łódź ul. Gdańska 13

7)

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6.

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

7.

Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14 MAJA 2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

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

terminu

związania

ofertą

wymaga

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
3.

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

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2021 r. do godziny 10:00.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 12:00.

3.

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

4.

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

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1)

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

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę
punktową:

P=C+Gw
gdzie:
P – ilość punktów przyznana ofercie badanej
C – ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium Cena
Gw – Łączna ilość punktów przyznana ofercie badanej w kryterium Gwarancja
Kryterium cena dla przedmiotu umowy objętego zamówieniem wynosi maksymalnie 60 pkt.
Natomiast w ramach kryterium gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Szczegółowy opis podkryteriów Zamawiający zamieścił poniżej.
Kryterium cena, na które składają się następujące podkryteria:
Cena za realizację zamówienia (C) – waga 60 pkt.
Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
C = (Cmin / Co) x 60
gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena;
Co – cena badanej oferty.
Maksymalnie można uzyskać 60 pkt.
Ceną ofertową jest całkowita cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Zasady oceny ofert wg kryterium „Gwarancja”:
Wykonawca w formularzu oferty wskaże odpowiedni okres gwarancji za który uzyska następującą
ilość punktów:
48 miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego - 0 punktów
60 miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego - 20 punktów
72 miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego - 40 punktów
UWAGA:
Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oferty
Wykonawców, którzy zaoferują inne okresy gwarancji i rękojmi zostaną odrzucone jako niezgodne z
treścią SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej
niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 36 miesięcy.
2.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3.

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

4.

Zamawiający

udzieli

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą.
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i
formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.

4.

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

5.

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

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże
przed dokonaniem samej czynności podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) 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 ustawie z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
6. . W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa ust. 3niniejszego rozdziału.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego,
może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub
roboty budowlane.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany
wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
11. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym
dokonuje zapłaty faktury.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
13. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Wypłata, o której mowa w ust. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
16. Szczegółowe zasady zwrotu zabezpieczenia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej
załącznik do SWZ.
XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ.
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4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1.

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

2.

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

3.

Odwołanie przysługuje na:
1)

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.

5.

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

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
1)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana

przy użyciu środków

komunikacji

elektronicznej,
2)

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

7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

5.

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

6.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
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7.

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

8.

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

9.

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

XXIV.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ1

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Formularz Ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5

Wykaz osób

Załącznik nr 6

Wzór umowy

Załącznik nr 7

ID postępowania

Załącznik nr 8

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz załącznikami do (OPZ)

Załącznik nr 1 do OPZ

Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik nr 2 do OPZ

Errata do Programu Funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3 do OPZ

Wymagania materiałowe – tabela

Załącznik nr 4 do OPZ

Wymagania materiałowe – opis

Załącznik nr 5 do OPZ

Łódzki standard dostępności

Załącznik nr 6 do OPZ

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załączniki nie ujęte we wzorze SWZ co oznacza że stanowią odrębne pliki zamieszczone na stronie prowadzonego
postępowania.
1
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