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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114218-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie,
urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2019/S 050-114218

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
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: Monika Gałuszka
Tel.:  +48 422726462
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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: Monika Gałuszka - w zakresie procedury przetargowej
Tel.:  +48 422726462
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
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:
„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową
Centrum Łodzi”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.3.2019

II.1.2) Główny kod CPV
39000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). Więcej informacji w pkt 3 Tom I SIWZ. Zamawiający zawarł umowy o
dofinansowanie:
— Projektu 1 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17,
— Projektu 2 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17,
— Projektu 3 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16,
— Projektu 4 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17,
— Projektu 5 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17,
— Projektu 6 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17,
— Projektu 8 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ I – konstrukcja żeliwna, listwy
siedziska i oparcia z drewna) dla przestrzeni publicznych (...)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
39113600
39111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8).
Część I:
Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ I – konstrukcja żeliwna, listwy
siedziska i oparcia z drewna) dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową
Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części I) oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części I w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części I nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31.10.2019 r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część I – 7 700,00 PLN (słownie:
siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ II – konstrukcja żeliwno-stalowa,
listwy siedziska i oparcia ze stali) dla przestrzeni publicznych (...)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
39113600
39111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część II:
Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek z oparciem i podłokietnikiem (typ II – konstrukcja żeliwno-stalowa,
listwy siedziska i oparcia ze stali) dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową
Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części II) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części II).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części II w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części II nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
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uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część II – 2900,00 zł (słownie:
dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek peronowych wolnostojących dla przestrzeni publicznych w obszarach
objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
39113600
39111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część III:
Zakup i dostawa mebli miejskich – ławek peronowych wolnostojących dla przestrzeni publicznych w obszarach
objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części III) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części III).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części III w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części III nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część III – 1500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
34928480
44619000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część IV:
Zakup i dostawa mebli miejskich – koszy ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części IV) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części IV).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części IV w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części IV nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część IV – 6300,00 zł (słownie:
sześć tysięcy trzysta złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawę mebli miejskich –koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
34928480
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44619000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część V:
Zakup i dostawa mebli miejskich –koszy na psie odpady dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części V) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części V).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części V w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części V nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część V – 150,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo dla przestrzeni publicznych w obszarach
objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
34928460
34928110
34928120
34928300
34928450

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część VI:
Zakup i dostawa mebli miejskich – osłon pionowych na drzewo dla przestrzeni publicznych w obszarach
objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części VI) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VI).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VI w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VI nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część VI – 3100,00 zł (słownie:
trzy tysiące sto złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – słupków przeszkodowych (separatorów) dla przestrzeni publicznych w
obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
34928460
34928450
34928110
34928120
34928300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część VII:
Zakup i dostawa mebli miejskich – słupków przeszkodowych (separatorów) dla przestrzeni publicznych w
obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części VII) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VII).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VII w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VII nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część VII – 5600,00 zł (słownie:
pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – barierek ulicznych ze skrzynkami na kwiaty dla przestrzeni publicznych w
obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
34928460
34928450
34928110
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34928120
34928300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część VIII:
Zakup i dostawa mebli miejskich – barierek ulicznych ze skrzynkami na kwiaty dla przestrzeni publicznych w
obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części VIII) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części VIII).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części VIII w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części VIII nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
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WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część VIII – 2900,00 zł (słownie:
dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich –gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
31523000
30195000
30192170

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część IX:
Zakup i dostawa mebli miejskich –gablot typu „City – Light” dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części IX) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części IX).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części IX w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części IX nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część IX – 3300,00 zł (słownie:
trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
34928410

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część X:
Zakup i dostawa mebli miejskich – słupów ogłoszeniowych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części X) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części X).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części X w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części X nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część X – 5200,00 zł (słownie:
pięć tysięcy dwieście złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa mebli miejskich – zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43325000
42131160
42130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część XI:
Zakup i dostawa mebli miejskich – zdrojów ulicznych dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych
Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części XI) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części XI).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części XI w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części XI nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

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:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część XI – 960,00 zł (słownie:
dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zakup i dostawa mebli miejskich – wiat przystankowych typu I i II dla przestrzeni publicznych w obszarach
objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212321

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8).
Część XII:
Zakup i dostawa mebli miejskich – wiat przystankowych typu I i II dla przestrzeni publicznych w obszarach
objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla
części XII) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części XII).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
meble miejskie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dla części XII w ramach prawa opcji i za wynagrodzeniem
wskazanym w ofercie Wykonawcy dodatkowych dostaw mebli miejskich objętych Umową w ten sposób, iż
Zamawiający może zlecać sukcesywnie w ramach istniejących potrzeb dodatkowe dostawy poszczególnych
typów i rodzajów mebli miejskich objętych Umową, z tym że łączna liczba zamawianych mebli miejskich w
ramach prawa opcji dla każdego z realizowanych zadań dla części XII nie może przekraczać 30 % wartości
każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym
prawem opcji poprzez zamówienia częściowe lub w formie jednego zamówienia zbiorczego. Zamawiający
uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji dla każdego z zadań poprzez złożenie oświadczenia w terminie
do dnia 31 października 2019r.;

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; WND-
RPLD.06.03.03- (...)

II.2.14) Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość wadium: Część XII –4200,00 zł (słownie:
cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

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:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 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, którew
oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono -
nawezwanie 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
następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych):
2.1. wykazu dostaw 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 wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, Formularz wraz z wykazem dostaw zostanie przesłany wykonawcy
wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a)referencje,
b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
c)oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):
1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału
W postępowaniu;
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3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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;
4.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 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;
5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór(...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu dla części:
I
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
ławek z oparciami i podłokietnikami (ławek żeliwnych,listwy siedziska i oparcia z drewna) o łącznej wartości nie
mniejszej niż 80000,00zł brutto
II
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
ławek z oparciami i podłokietnikami (ławek żeliwno-stalowych,listwy siedziska i oparcia ze stali) o łącznej
wartości nie mniejszej niż 80000,00zł brutto
III
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
ławek wolnostojących peronowych i/lub ławek z oparciami i podłokietnikami (ławek żeliwnych,listwy siedziska
i oparcia z drewna i/lub ławek żeliwno-stalowych,listwy siedziska i oparcia ze stali)o łącznej wartości nie
mniejszej niż 50000,00zł brutto
IV
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
koszy ulicznych lub/i koszy na psie odpady o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto
V
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W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
koszy na psie odpady o łącznej wartości nie mniejszej niż 5000,00zł brutto
VI
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
osłon pionowych na drzewo o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto
VII
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
słupków przeszkodowych (separatorów) o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto
VIII
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
barierek ze skrzynkami kwiatowymi o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto
IX
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
gablot typu „CITY LIGHT” o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000,00zł brutto
X
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
słupów ogłoszeniowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 20000,00zł brutto
XI
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy–w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
zdrojów ulicznych/zdroju ulicznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 15000,00zł brutto
XII
W okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-w tym okresie należycie wykonał(zakończył)jedno zamówienie,obejmujące swoim zakresem dostawę
wiaty/wiat przystankowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 60000,00zł brutto(...)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z aktem Umowy – Tom II SIWZ (dla części I-XII).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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: 12/04/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 12/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, POLSKA, 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, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) 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 7 SIWZ.
3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w formie jednolitego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ)
Zamawiający przekazuj w formie odrębnego pliku .xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony,
zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf) spakowany wraz z ofertą
(zip) oraz zaszyfrowany i złożony w terminie złożenia ofert. (Szczegółowa instrukcja - patrz: pkt 7.1.1., pkt 11.5,
pkt.11.6, pkt.12.3 - TOM I - SIWZ)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, 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
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oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 poz.1126)
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
w przypadku osoby, 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. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. Termin wykonania zamówienia:
Dla części I - XII:
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2019 r.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostaw i montażu stanowiącym
załącznik do umowy.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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:
07/03/2019

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

