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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189279-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Nadzór nad projektem i dokumentacją
2017/S 096-189279

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
Tel.:  +48 426385837
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Dudka - w zakresie procedury przetargowej
Tel.:  +48 426385837
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowo-torowego w
ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej.
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.15.2017

II.1.2) Główny kod CPV
71248000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
polegających na Przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do
ul. Rzgowskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w
tomie II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
polegających na Przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do
ul. Rzgowskiej.
Zamówienie, dla którego pełniony ma być nadzór autorski polega na wykonaniu na podstawie dokumentacji
projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie układu drogowo – torowego ul. Dąbrowskiego
na odcinku od ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji 34a (tj. od pikietażu: TOR A 1+311,069 km, TOR B
1+312,373 km ul. Dąbrowskiego) do ul. Rzgowskiej wraz ze skrzyżowaniem oraz z skrzyżowaniem z ul.
Kilińskiego i podłączeniem skrzyżowań do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. Przedmiot zamówienia
obejmuje również przebudowę infrastruktury towarzyszącej.
Pełnienie nadzoru autorskiego będzie polegać w szczególności na:
a) zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją techniczną;
b) stwierdzanie i weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową;
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
budowlane) w terminie 3 dni robocze od daty otrzymania prośby o dokonanie wyjaśnienia;
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d) ustalanie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz przygotowanie wszelkiej
dokumentacji technicznej i kosztowej, dotyczącej rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej.
e) wykonywanie opracowań dodatkowych na polecenie Zamawiającego, w sposób, by zakres wprowadzonych
zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego
pozwolenia na budowę/ZRID – w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.
3. Zamawiający informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego
transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”
4. Zamawiający informuje, że jednocześnie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych – Przebudowa
układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej (ZIM-
DZ.3322.10.2017). Pełna dokumentacja dot. powyższego postępowania dostępna jest na stronie
Zamawiającego pod linkiem http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/7154,Przebudowa-ukladu-
drogowo-torowego-w-ul-Dabrowskiego-na-odc-od-al-Smiglego-Rydza.html

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas stawienia się przedstawiciela nadzoru na placu budowy od chwili otrzymania
wezwania od zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nr projektu
6.1-38.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ – wysokość wadium 6 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/7154,Przebudowa-ukladu-drogowo-torowego-w-ul-Dabrowskiego-na-odc-od-al-Smiglego-Rydza.html
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/7154,Przebudowa-ukladu-drogowo-torowego-w-ul-Dabrowskiego-na-odc-od-al-Smiglego-Rydza.html
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które
w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne
na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):
— wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
usługi zostały wykonane należycie. Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z
wezwaniem Zamawiającego.
— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
c) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów.
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz
wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego.
— oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy. Formularz wraz z oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu:
1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył: usługi polegające na wykonaniu nadzorów autorskich 2
inwestycji, w zakresie których wchodziły budowa lub przebudowa drogi wraz z torowiskiem, budowa lub
przebudowa oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej oraz odwodnienia, o łącznej wartości brutto tych inwestycji
20 000 000 PLN.
Uwaga:
1) Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2015 r. poz. 460 ze zm.), budowlę wraz
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową,
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy
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waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
3) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.
2. wykonawca, który dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisko projektanta w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat licząc
wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe
obejmujące przebudowę / budowę / remont dróg na terenie miejskim.
b) jedną osobą na stanowisko projektanta w specjalności wodno-kanalizacyjnej i gazowej posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń,
c) jedną osobą na stanowisko projektanta w specjalności energetycznej posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
d) jedną osobę na stanowisko projektanta w specjalności teletechnicznej posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria udzielania zamówienia, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia
i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia
– TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiajacego.
Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczneia znajdują się w
pkt 6 i 7 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z aktem Umowy – tom II SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5
Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust.1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II2.5), III1.2) i III 1.3) kryteria udzielania zamówienia, kryteria
kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone
w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie
internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i
wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7SIWZ.
3. Oświadczenie, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
– Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (tzw JEDZ). Zamawiający ( na swojej
stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu) przekazuje plik JEDZ w formacie xml, który
po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez wykonawcę, wydrukowany, podpisany i załączony do oferty.
Zasady importowania pliku JEDZ w formacie xml oraz zasady jego uzupełniania oraz forma w jakiej dokument
ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10 -TOM I – SIWZ. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z
ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o
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których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
6.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
7. Termin związania ofertą – 60 dni.
8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 1) Termin rozpoczęcia
pełnienia nadzoru autorskiego – z dniem zawarcia Umowy. 2)Termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego
– z dniem uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu
budowy. 3) Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji inwestycji na 30.8.2019 r.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że informacje na temat
terminów i zasad składania odwołań znajdują się w punkcie 23 – tom I SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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