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Wstęp 
 

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu  obowiązuje działanie 
zgodne z Ustaw ą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych, zwanej 
w dalszej cz ęści tego dokumentu – Ustaw ą (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) wraz 
z przepisami wykonawczymi do Ustawy. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
Miasto Łód ź - Zarząd Inwestycji Miejskich,  
ul. Piotrkowska 175 
90- 447 Łód ź 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 
 
SIWZ zamieszczona pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
   
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  
 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
i chodników na ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego w Łodzi. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest  w TOMIE III SIWZ Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz w TOMIE II SIWZ– Formula rz Aktu Umowy. 
 
3.1. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV: 
 
Główny kod CPV:  
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
3.2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia 
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe 
procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 
itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc 
zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o 
właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego 
standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 
funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, 
marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 
określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 
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W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych 
marek i producentów, jednak  o parametrach technicznych, jakościowych  i właściwościach 
użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 
systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż 
równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić 
zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 
 

4. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Podział zamówienia na cz ęści 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć w odniesieniu 
do całego przedmiotu zamówienia.    
 
4.1. Zamówienia wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
4.2. Zamówienia z art. 67 ust 1 pkt 7 Ustawy  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy 
do 50% zamówienia podstawowego. 
Przewidywane zamówienia obejmować będą usługi projektowe w zakresie w zakresie robót 
drogowych, elektrycznych i kanalizacyjnych oraz przebudowy istniejącego uzbrojenia 
będącego w kolizji z projektowanym układem drogowym.  
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na 
warunkach określonych w umowie podstawowej. 
  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia  w terminie:  
do  29.11.2019r.  
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
WYKONAWCÓW 

 
6.1.   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 pkt 1 Ustawy (fakultatywne 
podstawy wykluczenia) oraz  

• spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

 
6.2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z post ępowania: 
 

6.2.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
6.2.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
6.2.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2012 
poz. 769); 

6.2.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.2.1.2 
SIWZ;  

6.2.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

6.2.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6.2.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

6.2.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6.2.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

6.2.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

6.2.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia  
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28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 709 ze zm.); 

6.2.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6.2.1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

6.2.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp pkt 1 z postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

6.2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.-Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) 

 
6.3. Warunki udziału w post ępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki  
udziału w postępowaniu:  
 

6.3.1. kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści 
zawodowej, o ile wynika to z odr ębnych przepisów ; 

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

 
6.3.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

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

 
6.3.3. zdolno ści technicznej lub zawodowej: 

 
6.3.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, je żeli wykonawca wyka że, że:  
 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) należycie dwie 
dokumentacje projektowe z których ka żda obejmowała przebudow ę/budow ę drogi na 
terenie miejskim.  
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UWAGA: 
1. Pod pojęciami budowa, przebudowa, rozumie się pojęcia zdefiniowane 

odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 

2. Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), budowlę 
wraz  z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

3. Pod pojęciem "teren miejski" rozumie się teren znajdujący się w granicach 
administracyjnych miasta. 

4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, 
której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu 
prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o 
wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz 
przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika 
zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 

5. W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna),         
a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, Zamawiający żąda 
wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki 
sposób, aby co najmniej jeden podmiot wykonał (zakończył) należycie dwie 
dokumentacje projektowe, o których mowa w warunku 6.3.3.1.  

 
6.3.3.2. Warunek ten zostanie spełniony, je śli wykonawca wyka że, że dysponuje co   
             najmniej: 

 

a) jedną osobą na stanowisko projektanta branży drogowej posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
drogowej bez ograniczeń, 

b) jedną osobą na stanowisko projektanta branży wodno-kanalizacyjnej 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń,  

c) jedną osobą na stanowisko projektanta branży energetycznej posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej            
w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

d) jedną osobą na stanowisko projektanta branży telekomunikacyjnej  
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci  telekomunikacyjnych  (minimalnie  w 
telekomunikacji przewodowej), 
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            UWAGA: 
 

1. W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się  o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający 
dopuszcza łączne spełnianie warunku. 

2. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą 
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 
Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały 
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3.  W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a 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. 2016, poz. 65). 

4. 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.   

 
6.4. Poleganie na zdolno ściach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 a Ustawy.  
 

6.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy. 

6.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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6.4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca  -  nie potwierdzają spełnienia 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego: 

 

6.4.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

6.4.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU  

 
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została   oceniona  
 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
 
7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu: 

 
7.1.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Formularz nr 2 do SIWZ  oraz  braku podstaw do wykluczenia wykonawcy                  
z postępowania – Formularz nr 3 do SIWZ; 

7.1.2 Wykonawca, który powołuje si ę 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, w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1. SIWZ 
oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby 
wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który 
określa w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 



„Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długos za” 
 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.34.2019 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 11 z 52 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

7.1.3 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 3.  

7.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania  się o zamówienie przez wykonawców - 
oświadczenia z pkt 7.1.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
 

7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intern etowej informacji, 
z otwarcia ofert , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynale żności lub 
braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej 
zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

 
7.3. Dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w post ępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia, które w oparciu o  art. 26 ust . 2 ustawy zobowi ązany 
będzie zło żyć wykonawca, którego ofert ę najwy żej oceniono - na wezwanie 
Zamawiaj ącego w wyznaczonym terminie nie krótszym ni ż 5 dni, aktualne na 
dzień ich zło żenia. 

 
7.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udz iału w post ępowaniu 

Zamawiaj ący żąda nast ępujących dokumentów  (art. 25 ust. 1 pkt  1 Ustawy): 
 

7.3.1.1. 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 te usługi zostały wykonane 
należycie. Wzór formularza dotyczącego wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz 
z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.  
 
7.3.1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: 
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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.  
 

7.3.1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór formularza 
dotyczącego wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o 
którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.  

 

7.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w                   
post ępowaniu zamawiaj ący żąda nast ępujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 
Ustawy):  

7.3.2.1. 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. 

7.3.2.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.3.2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.3.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 
 

7.3.3. Poleganie na zdolno ściach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy. 
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Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  –  przedstawienia –   w odniesieniu do 
tych podmiotów - dokumentów wymienionych w  pkt  od 7.3.2.1. do 7.3.2.4.  SIWZ. 

7.4.           W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

7.5.         W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu 
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
 

7.6. Forma składanych dokumentów 
 
7.6.1.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

7.6.2.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę   Z 
WYKONAWCAMI 

 
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

8.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w zakresie 
procedury przetargowej: Joanna Rodziewicz, tel.(42) 638 64 37.  
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8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

8.4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej.  

8.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
8.6. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 

Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być 
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona 
wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
 

8.7. Dane Zamawiaj ącego:  
Miasto Łód ź – Zarząd Inwestycji Miejskich 
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łód ź 
e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl  

 
UWAGA: 
- Załączniki do poczty elektronicznej powinny by ć w formatach: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf,.xps 
- W korespondencji do Zamawiaj ącego nale ży powoływa ć się na numer 
referencyjny post ępowania: ZIM-DZ.2620.34.2019 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

9.1. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie: 
 

1 400,00  (słownie: jeden tysi ąc czterysta złotych 00/100)    
   

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium 
wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1)   pieniądzu, 
2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze   poręczeniem pieniężnym, 
3)    gwarancjach bankowych, 
4)    gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 

9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ 

ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego 
udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
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b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia 
gwarancji, 

c) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
d) określenie terminu ważności gwarancji, 
e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na 
pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajd ą ku temu 
przewidziane w ustawie okoliczno ści, okre ślone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych.  

9.5. Wadium wnoszone w pieni ądzu nale ży wpłaci ć przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiaj ącego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 29 1560 0013 2002 2020 4000 
0013 podaj ąc w tytule przelewu nr referencyjny post ępowania:                              
ZIM-DZ.2620.34.2019.  Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota 
wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert. 

9.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
9.7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty 
w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał 
wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).  

9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14 SIWZ. 

9.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. 

9.10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

9.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.13. Zamawiaj ący zatrzymuje wadium  wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na  warunkach    

określonych w ofercie, 
2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
9.14. Zamawiaj ący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w 
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odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1      Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących postanowienia 
Trybunału  Sprawiedliwości  UE  w  sprawie  C-35/17  Saferoad  Grawil  et  Saferoad 
Kabex. „(...)  W  przypadku  upływu  terminu  związania  ofertą przepis  art.  89  ust.  1 
pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 
ust.  2  ustawy,  który  wyraźnie  stanowi, że  wykonawca  może  tak  na  wniosek 
zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 
Nieprzedłużenie    tego    terminu    w    obu    przypadkach    jest    równoznaczne  z   
rezygnacją wykonawcy   z   dalszego   udziału   w   postępowaniu   o   udzielenie 
zamówienia  publicznego,  czy  też,  używając  terminologii  ustawy,  niewyrażeniem 
przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (...)”   

10.2      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
             ofert. 
10.3        Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć  

termin  związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

   10.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej 
wymaganiami: 
11.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem                 

nieważności. 
11.2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony 
pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć 
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oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

11.3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ. Dokumenty, 
dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej 
SIWZ winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą 
Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.  

11.4. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnic ę przedsi ębiorstwa   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musz ą być 
oddzielone od pozostałej cz ęści oferty i umieszczone w osobnym wewn ętrznym 
opakowaniu  prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (Dz. U. z 2018r., poz. 419)”, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom 
postępowania. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 Ustawy.  
UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy wykonawca zob owiązany jest wykaza ć,  
iż zastrze żone informacje stanowi ą tajemnic ę przedsi ębiorstwa. Oznacza to, że 
wraz z ofert ą wykonawca b ędzie musiał uprawdopodobni ć, że utajnione 
dokumenty zawieraj ą informacje posiadaj ące warto ść gospodarcz ą, co do których 
podj ął niezb ędne działania w celu zachowania ich poufno ści (zgodnie z definicj ą 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji). W przypadku niespełnienia powy ższego obowi ązku, zastrze żone 
dokumenty zostan ą przez Zamawiaj ącego odtajnione. 
 

11.5.  Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną          
trwałą techniką.  

11.6.   Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę, 
ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w Rozdziale 12 oraz trwale 
spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań 
dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą  
do odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nie 
zachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego. 

11.7.  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane 
przez Wykonawcę w sposób wskazany w pkt. 11.2 SIWZ. W przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

11.8.  Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z   
tłumaczeniem na język polski. 

11.9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie 
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wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości 

 

12. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
 

Oferta musi zawierać: 
12.1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1 
12.2. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu – wypełnione zgodnie z  Formularzem nr 2 do SIWZ  
12.3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z  Formularzem nr 3 do SIWZ  
12.4. Zobowi ązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy. 
12.5. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta 
jest podpisana przez pełnomocnika.  

12.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie 
zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem) –  np. wypełniony Formularz nr 4 do SIWZ.  

12.7. Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu 
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast 
oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej 
„oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).  
W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 

13. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 

13.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 
13.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 
 

Miasto Łód ź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90-447 Łód ź, ul. Piotrkowska 175   

 
Oferta w post ępowaniu pn:  

„Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długos za” 
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.34.2019 

 
Nie otwiera ć przed dniem 23.05.2019 r. roku, godz.12:00 

 
 

13.3. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy. 
 

14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
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14.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych 
(Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia  23.05.2019 r. roku, godz. 11:00 

14.2. Zamawiający niezwłocznie  zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
15. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 
 
15.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

15.2. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Opisaną kopertę zawierającą zmianę 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
„ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr 
.....”. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć 
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do 
reprezentowania Wykonawcy (w przypadku złożenia zmiany - jeżeli uprawnienie to 
nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub w przypadku złożenia zmiany lub 
wycofania – jeżeli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych rejestrów). 

15.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 
"ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty.  

15.4. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:  
15.4.1. zmiany zostaną dołączone do oferty, 
15.4.2.w przypadku ofert wycofanych, koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie                                         
otwierana i zostanie zwrócona na jego wniosek. 

 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
16.1. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty – Formularzu nr 1  liczbowo. Cena 

musi zawierać dane o podatku VAT. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty będzie 
ceną ryczałtową, która obowiązywać będzie przez okres ważności umowy  
i pozostanie niezmieniona. 

16.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca 
powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej 
SIWZ.  

16.3. Cena podana w  formularzu oferty winna być  wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch 
miejsc po przecinku. 

16.4. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                       
o   podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) 

16.5. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego  
(w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
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prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

 
17. WALUTA ZAMÓWIENIA 
 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich (PLN).  
 
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTER IÓW 
 I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

18.1 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zastrzeżeniem  
w  pkt 7 SIWZ opartym o zasady z art. 24aa Ustawy. 

 
18.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający 

stosować będzie kryteria: 
 

� „CENA” – 60%, 
� „Gwarancja jako ści i r ękojmi” – 40% 

 

18.3 Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż 
oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 
kryteriów pozacenowych jest ofertą najkorzystniejszą. 

 
18.3.1. Dla oceny punktowej ofert w kryterium „CENA” zastosowany zostanie wzór: 
 

 Wci = (Cmin / Ci) x  Wmax 
 
gdzie: 
 
Wci    -  liczba punktów oferty badanej 
Cmin   -  cena minimalna 
Ci   -  cena badana 
Wmax  -  60  (maksymalna liczba punktów) 
 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
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18.3.2. Ocena punktowa ofert w kryterium „Gwarancja  jakości i r ękojmi” b ędzie 
wygl ądała nast ępująco:  
 

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości 
i rękojmi na wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
 

- oferta o okresie gwarancji jakości i rękojmi równej 3 lata (36 miesi ęcy)  
otrzyma 0 pkt 
- oferta o okresie gwarancji jakości i rękojmi równej 4 lata (48 miesi ęcy)  
otrzyma 20 pkt 
- oferta o okresie gwarancji jakości i rękojmi równej 5 lat (60 miesi ęcy)  
otrzyma 40 pkt. 
 

W przypadku gdy Wykonawca: 
 

a) nie zaznaczy w pkt. 8) Formularza oferty (Formularz nr 1) deklarowanego okresu 
gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający przyjmie, że 
deklarowanym okresem gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy będzie okres 
36 miesięcy oraz w tym kryterium oferta otrzyma 0 pkt. 
 
b) zaznaczy w pkt. 8) Formularza oferty (Formularz nr 1) więcej niż jeden okres gwarancji 
jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, wówczas Zamawiający przyjmie, że 
deklarowanym okresem gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy będzie 
wskazany przez Wykonawcę najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 
umowy spośród okresów wskazanych przez Wykonawcę. 
 
c) zaoferuje inne okresy gwarancji jakości i rękojmi niż wskazane w pkt 8) Formularza 
oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;  

 
18.3.3. Dla obliczenia ł ącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:   
 
W = Wci + Wgi  
gdzie: 
W   – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach 
Wci – liczba punktów przyznana w ramach kryterium  „Cena” 
Wgi – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Gwarancja jakości i rękojmi” . 
 
 
19. TRYB OTWARCIA OFERT. 
 

19.1. Otwarcie ofert 
 

19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308, w dniu 23.05.2019 r.,  o godzinie 12:00  
19.1.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
19.1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
19.1.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a  także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji  
i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 
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19.1.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

19.1.6. W terminie 3 dni  - od umieszczenia przez Zamawiającego w/w informacji na stronie 
internetowej – wykonawca winien wykonać obowiązek wynikający z pkt. 7.2 SIWZ. 
 

 
20. RAŻĄCO NISKA CENA 
 

20.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 
r. poz.2177); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 
20.2     W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się  
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 20.1. SIWZ, chyba że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 20.1. SIWZ. 

20.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 

20.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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21. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

21.1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała 
najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria  określone  
w pkt. 18  SIWZ, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów. 

21.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

21.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
22. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
22.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą 
elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo  
10 dni  - jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w inny sposób. 

22.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt 22.1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono 
tylko jedną ofertę. 

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
Ustawy. 

22.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą 
zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 
 

23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
23.1.   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. 

23.2.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 

23.3. 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. 

23.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału  
w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
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zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

23.5. 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. 

23.6. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania 
odwoławczego przez wykonawcę, wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie 
wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, 
przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 

23.7. 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. 

23.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

23.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

23.10. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.8 i 23.9 SIWZ 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. 

23.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

23.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

23.13. 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 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
24. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA  

24.1. Wniesienie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

24.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub w 
kilku formach wskazanych w art. 148 Ustawy Pzp., co oznacza, że może zostać 
wniesione w częściach – np. odrębnych gwarancjach przez jednego, kilku lub 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku 
jednego dokumentu gwarancji, może ona zostać wystawiona na Lidera Konsorcjum 
bądź któregokolwiek z członków konsorcjum. W przypadku zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy z treści gwarancji składanej w formie jednego lub kilku 
dokumentów musi wynikać, że zabezpiecza ona zobowiązanie wynikające z 
konkretnej umowy na wymaganą kwota oraz okres. Zaleca się, aby w treści gwarancji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazani byli wszyscy członkowie 
konsorcjum, ze wskazaniem, który członek konsorcjum wnosi zabezpieczenie na 
rzecz całego konsorcjum. 

24.1.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy , 
zwanego dalej "zabezpieczeniem".  Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed 
podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

24.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

24.1.4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

24.1.5. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny 
ofertowej brutto.  

24.1.6. 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. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego w banku GETIN Bank w Łodzi, Nr konta  
29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.  

24.1.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

24.1.8. 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. 

24.1.9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

24.1.10. Wypłata, o której mowa w pkt. 24.1.9, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

24.1.11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
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wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

24.1.12. Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu:  
1) Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, 
z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami 
poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien 
bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść 
jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem 
jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma 
zostać wniesione. 

2) Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania 
Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 
30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

3)Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 
winno zawierać następujące elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta 
gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa 
ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) numer umowy stanowiącej przyczynę wystawienia gwarancji, 
c) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
d) określenie terminu ważności gwarancji, 
e) sformułowanie  Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy 
Wykonawca:  
- nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy,  
- wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością.  

24.1.13. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji 
(za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym 
wykonaniu zamówienia). 

             W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, 
bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna,  
że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

24.1.14. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa  
w pkt 24.1.12 pkt 3) SIWZ winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z 
Zamawiającym.  

 
24.2. Zwrot zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy  
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Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 
Ustawy: 
-  70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
-  30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
 
25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

25.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ   
wzorze umowy. 

25.2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje 
postanowienia umowy. 

25.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
26. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

26.1. Administratorem danych osobowych jest Zarz ąd Inwestycji Miejskich ,  
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,  
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

26.1.1. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są 
na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. 

26.1.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez 
Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika zamawiającego w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w 
związku z realizacj ą zadań powierzonych jednostce  na podstawie zarządzenia Nr 
4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia 
Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań 
inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o 
nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.), w 
tym między innymi niniejszego postępowania. 

26.1.3. Przetwarzania danych osobowych odbywa si ę na podstawie przepisów prawa:  
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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 w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986  ze zm.), zwaną dalej PZP. 

26.1.4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.  

26.1.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 PZP, a także podmioty upoważnione na podstawie i w granicach prawa oraz 
podmiotom, z którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia 
przetwarzanie danych oraz odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowym, m.in. Urząd Miasta Łodzi, podmioty świadczące usługi pocztowe, 
kurierskie, usługi informatyczne. 

26.1.6. Dane osobowe będą przechowywane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji 
zadań, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum 
zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na 
podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 
r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie 
Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam 
przechowywane odpowiednio:  

1) dokumentacja z post ępowania o udzielenie zamówie ń publicznych - zgodnie z 
art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

2) dokumentacja z post ępowania o udzielenie zamówie ń publicznych na zadania 
realizowane z dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej - przez okres 
wymagany przez Instytucj ę Zarządzającą danym programem operacyjnym sk ąd 
pozyskano środki .  

26.1.7. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli 
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz 
prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na 
konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.    

26.1.8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z 
przepisami o ochronie danych osobowych.  

26.1.9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 
26.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 

RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym 
postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym 
(Formularz nr 1 do SIWZ). 
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SPIS FORMULARZY 

 
 

 
 

Formularz nr 1   Formularz Oferty 

Formularz nr 2 O świadczenie stanowi ące wst ępne potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu  

Formularz nr 3 O świadczenie stanowi ące wst ępne potwierdzenie 
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
post ępowania 

Formularz nr 4 Pełnomocnictwo -  Wykonawców wspólni e 
ubiegaj ących si ę  o udzielenie zamówienia. 

Formularz nr 5 O świadczenie dotycz ące obowi ązku informacyjnego 
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Formularz nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

 
„Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długos za” 

ZIM-DZ.2620.34.2019 

 
Miasto Łód ź -  
Zarząd Inwestycji         
Miejskich 
90- 447 Łód ź  
ul. Piotrkowska 175  

I. Niniejsz ą ofert ę składa: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* 

 
 

 
 

 
 

 
II. Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktó w  
Imię i Nazwisko  

 
Adres  

Telefon  

e-mail  

 
 
III. Deklaracja Wykonawcy: 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  dla w/w zamówienia: 
Ja/My*, niżej podpisany(a)/i *, niniejszym oświadczam /y*, co następuje: 
1) Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ,  
wraz z wyjaśnieniami i zmianami. 

2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/my* warunki umowy na wykonanie 
zamówienia zapisane w SIWZ, w tym: termin płatno ści 30 dni , licząc od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
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3) Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi 
w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami w terminie: do 29.11.2019 r.  

4) Informuję/my*, że wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* nazwę 
(rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 
oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DZ. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).  

Lp. 

Nazwa (rodzaj)  towaru/usługi, których 
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez 
kwoty podatku VAT 

   
   
Uwaga!  
� Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja  

o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

 
5) Cena naszej oferty  za wykonanie zamówienia wynosi: 

 
 

 
brutto …....................................PLN, w tym podatek VAT……….% zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 
UWAGA! W przypadku wypełnienia tabeli w pkt. 4 do ceny oferty brutto nie dolicza się podatku VAT 
od wartości pozycji wskazanych w tej tabeli. 

 
 

6)  Wadium zostało wniesione:  
 
w kwocie ………….….. zł w dniu ..................r. w formie……........... 
 
 
7) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy, nie będziemy rościć pretensji 

do wniesionego wadium. 
 

 

8) W zakresie kryteriów pozacenowych (pkt. 18 SIWZ) deklaruję/emy* gwarancj ę jakości  
i rękojmi o okresie równym: 

€ 3 lata (36 miesięcy)  
€ 4 lata (48 miesięcy) 
€ 5 lat (60 miesięcy) 
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9) W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy  oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w SIWZ. 

 

10) Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od momentu 
upływu terminu złożenia ofert. 

 

11) Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) wskazuję 
nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 
przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
 

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczenia lub dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

 
 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania  

(oznaczenie sprawy do której dokumenty 
zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów  
(znajdujących się w posiadaniu 

zamawiającego). 1 

   

   

 

12) Składam/y* niniejszą Ofertę w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać 
solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia. 

 

13) Oświadczam/my*, że na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będziemy polegać na potencjale innego podmiotu, o którym mowa w art. 22 a ustawy 
Pzp, w niżej wskazanym zakresie**: 
 

 

                                                           
1 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
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Lp.  

Nazwa innego podmiotu/podmiotu 

trzeciego, na potencjale, którego 

będzie polegał Wykonawca 

Warunek udziału 

w post ępowaniu, którego 

dotyczy udost ępniany 

zakres 

Zakres dost ępnych 

wykonawcy zasobów 

innego podmiotu 

1 2 3 4 

    

    

 
 
Uwaga:  

W sytuacji, gdy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
polega na potencjale innego podmiotu, wówczas składa wraz z ofertą dokument/dokumenty, o 
których mowa w pkt. 6.4.2. i 7.1.2 SIWZ. 
 
 

14) Oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ców,  
w zakresie niżej opisanych części zamówienia***: 

 

Lp. 
Firma podwykonawcy 

(jeżeli jest znana) 

Opis cz ęści zamówienia, które b ędą zlecone 

Podwykonawcom 
1 2 3 

   

   

   

 
 
15) Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 

                   Nazwa Wykonawcy 
 

Rodzaj Danych  

   

NIP    

Regon    

Nr konta bankowego, na które 

należy zwróci ć wadium (w 

przypadku wniesienia wadium w 

formie pieni ądza) 

   

Czy wykonawca jest 

mikroprzedsi ębiorstwem b ądź 

małym lub średnim 

przedsi ębiorstwem?**** 

TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* 
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16) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO*****

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. 

 
17) W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty zobowiązuję/emy* się do złożenia przed 

podpisaniem umowy oświadczenia wg wzoru zawartego na Formularzu nr 5. 

 
 

Miejscowość i data:………………… __ __ 2019 r. 
           

                  
                                                                                           …………………………. 
                                                                                              Podpis Wykonawcy 

 
 
*           niepotrzebne skreślić lub usunąć   
**      jeżeli wykonawca nie będzie polegał na potencjale innego podmiotu, o którym mowa w art. 22 a ustawy 

Pzp, należy wpisać „NIE DOTYCZY” 
***    należy podać informacje dotyczące podwykonawcy/ów, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy Pzp 

oraz art. 36 a ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca nie będzie realizować zamówienia przy udziale 
podwykonawców należy wpisać „NIE    DOTYCZY”. 

****  wg definicji zawartych w Ustawie z dnia 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646      
         ze zm.) - art. 7. 
***** rozporządzenie 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 ochronie danych) 

       (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



”Opracowanie dokumentacji projektowej na  przebudow ę ul. Kolarskiej na odcinku od numeru 33 do 
numeru 55 i ul. Piłkarskiej na odcinku od numeru 36  do numeru 66 wraz z odwodnieniem” 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.9.2019 
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                                                                                                   Formularz Nr 2 
 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU  

 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
 

 
„Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długosza” 

ZIM-DZ.2620.34.2019 
 

 
ja /my* niżej podpisany /i2 ……………………………......................................................  
    (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

reprezentując Wykonawcę/Wykonawców3,  

 ……………………………......................................................, 

……………………………......................................................, 

 ……………………………......................................................, 

oświadczam/y 4, co nast ępuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w   pkt 6.3 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

        

 

………………………………………… 

                                                                                     (podpis) 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

                                                           
2niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
3niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
4niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w 6.3 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………….., w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………                  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Uwaga: 5 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie 
zamówienia niniejsze o świadczenie winno by ć złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców. 

                                                           
5Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez 
Wykonawcę 
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               Formularz Nr 3 
 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PODSTAW  

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 
„Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długos za” 

ZIM-DZ.2620.34.2019 
 

 
ja /my6 niżej podpisany /i7 ……………………………......................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

reprezentując Wykonawcę……………………………...................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

oświadczam/my8,  co następuje:  
 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

                                                           
6 niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
7 niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
8 niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Pzp 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA*: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 

• W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego wraz z niniejszym oświadczeniem należy złożyć zobowiązanie tego 
podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

        

………………………………………… 

         (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

                   ………………………………………… 

        (podpis) 

 
 
 
 
Uwaga: 9 niniejsze o świadczenie składa ka żdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę    o 
udzielenie zamówienia.  
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 Formularz nr 4 

 

PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„Projekt przebudowy drogi i chodników na ul. Długos za” 

ZIM-DZ.2620.34.2019 
 

my niżej podpisani ............................................................................................................. 

reprezentujący wykonawców: ........................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

  
ubiegających się   wspólnie o  udzielenie wskazanego powyżej  zamówienia publicznego i 
wyrażających niniejszym  zgodę  na wspólne  poniesienie  związanej z  tym solidarnej 
odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych ustanawiamy …….……………………. z siedzibą w …………………………... 
Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielamy 
pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, 
w powyższym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, zgodnie z umową konsorcjum z dnia …………………….. 
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do: 

1)       prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

a w szczególności do:  

-        podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*, 

-        składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych 

przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku 

z tym postępowaniem, 

-        składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych  

w postępowaniu*, 

-        prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu, 

-        wniesienia wadium w imieniu konsorcjum* 

....................................................................................................................................................   

(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).* 

 

2)     zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.* 

3) zawarcia aneksów do umowy na realizację zamówienia publicznego.* 

 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia*  do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne i skuteczne do chwili jego 
odwołania. 
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Nazwa firmy 

Imię i nazwisko osoby 

upowa żnionej do udzielenia  

pełnomocnictwa 

Data 

Podpis osoby 

upowa żnionej do 

udzielenia 

pełnomocnictwa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

*niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

 

Uwaga: 10 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. 

 

 

 

 

Miejscowość i data:………… __ __ 2019 r.                                         

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formularz nr 5 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 
 
 
 
……………………………………………………. 
Nazwa Wykonawcy  
 
……………………………………………………. 
Nr umowy 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że przed podpisaniem umowy zapoznałem/am się z obowiązkiem 
informacyjnym dla kontrahenta Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi oraz 
otrzymałem/am wzór obowiązku informacyjnego dla osób fizycznych, których dane osobowe 
będą przekazywane do ZIM w związku z realizacją umowy.  
 
 
Zobowiązuję się każdorazowo przed przesłaniem do ZIM danych osób zaangażowanych  
w realizację umowy do zapoznania ich z obowiązkiem informacyjnym przekazanym przez 
Zamawiającego, co potwierdzone zostanie oświadczeniem Wykonawcy, sporządzonym 
według przekazanego wzoru.  
 
 
 
 
             …………………………………………. 
                                  Czytelny podpis i data 
 
 
 
 
Załącznik:  

1) Obowiązek informacyjny dla osób zaangażowanych przez Wykonawcę w proces 
inwestycyjny pełniących funkcje określone w ustawie Prawo budowlane  

2) Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnianych przez Wykonawcę w związku z 
spełnieniem obowiązków wskazanych w SIWZ 

3) Obowiązek informacyjny dla Podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę  
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……………………, dnia ……………………. 2019 r.  
 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Niniejszym oświadczam, że osoby, których dane osobowe przekazano do ZIM w związku z 

realizacją umowy  
 
nr ………………………………………….. z dnia …………………………………………………  
 
zawartej pomiędzy Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich  a  
 
…..………………………………………………………………………………………………………, 
zostały zapoznane z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 14 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 ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE 4.5.2016), sporządzonym według 
wzoru przekazanego przez Zamawiającego.   
 
 
 
               …………………………………………. 
                        Czytelny podpis 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

DLA KONTRAHENTA ZARZ ĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarz ąd Inwestycji Miejskich ,  
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, 
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,  
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są 
na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu i zakresie niezbędnym dla 
realizacji umowy, dokonywania rozliczeń finansowych i wynikających z tego 
obowiązków w zakresie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz w 
celach archiwalnych.  

4. Przetwarzania danych osobowych jest wymogiem pra wnym i odbywa si ę na 
podstawie przepisów prawa:  

1) art. 6 ust. 1 lit. b 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, zwanego dalej RODO - przetwarzanie 
jest niezb ędne do zrealizowania umowy, ewentualnego dochodzeni a i obrony 
przed roszczeniami;   

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 
pkt 4 lit. b i art. 74 ust. 2 ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 
2019 r. poz. 351), art. 86, art. 87 i art. 88 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) oraz art. 8,  
art. 15 ust. 6  i art. 106 b ust. 1 pkt 1 ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - przetwarzanie jest niezb ędne 
w celu gromadzenia i przechowywania dowodów ksi ęgowych, prowadzenia 
ksi ąg rachunkowych oraz rozlicze ń podatkowych;  

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) przetwarzanie jest 
niezbędne w celach archiwalnych.  

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz 
podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, 
inżynierom kontraktu, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom 
weryfikującym prawidłowość rozliczeń uzyskanego dofinansowania.  

6. Okres przechowywania danych co do zasady wynosi: 
1) umowy – zawarte w trybie zamówień publicznych - 10 lat, zawarte poza ustawą PZP 

– 5 lat, 
2) dowody księgowe  - 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy, 
3) dokumentacja związana z rozliczeniem rzeczowo – finansowym inwestycji – 10 lat. 

Ww. dokumentacja w przypadku zada ń z dofinasowaniem z UE b ędzie przechowywana 
wieczy ście . 
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7. Na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 
r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum 
Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815 ze zm.) Centrum Usług 
Wspólnych prowadzi rozliczenia finansowo księgowe dla Zarządu Inwestycji 
Miejskich w związku z powyższym dokumentacja księgowa jest od początku  
gromadzona i przechowywana w tej jednostce.   Pozostała dokumentacja po okresie 
realizacji umowy jest kierowana do CUW, który zapewnia obsługę w zakresie 
prowadzenia archiwum zakładowego.  

8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli 
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na 
konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie  
przysługuje. 

9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z 
przepisami o ochronie danych osobowych.  

10.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
DLA OSÓB ZAANGA ŻOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W PROCES INWESTYCYJNY 

PEŁNIĄCY FUNKCJE OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarz ąd Inwestycji Miejskich,  
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, 
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,  
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są 
na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich odbywa się w 
związku z realizacj ą zadania inwestycyjnego powierzonego jednostce  na 
podstawie zarządzenia Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. 
w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi 
jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu 
Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r.  
w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd 
Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.). 

4. Przetwarzania danych osobowych odbywa si ę na podstawie przepisów prawa:  
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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; 

2) etap projektowania RADY TECHNICZNE  
art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).  
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Etap budowy RADY BUDOWY  
art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

5. Dane osobowe zostały udostępnione Zarządowi Inwestycji Miejskich przez 
Wykonawcę z uwagi na konieczność wywiązania się z obowiązków nałożonych 
umową na realizację zadania, o którym mowa w pkt 3 i obejmują: dane 
identyfikacyjne, dane adresowe, dane dot. wykształcenia i posiadanych uprawnień.  

6. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz 
podmiotom,  z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, 
Inżynierom kontraktu, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom 
weryfikującym prawidłowość rozliczeń uzyskanego dofinansowania.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji 
zadania, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum 
zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na 
podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum 
Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam przechowywane 
odpowiednio:  

1) dokumentacja z realizacj ą zadania inwestycyjnego - przez okres 10 lat od 
dnia zako ńczenia inwestycji;  

2) dokumentacja z realizacj ą zadania inwestycyjnego z dofinasowaniem z UE – 
będzie przechowywana wieczyscie ; 

3) dokumentacja projektowa jest przekazywana podmiotow i utrzymuj ącemu 
obiekt w czasie jego eksploatacji i przechowywana t am przez okres jego 
istnienia (art. 63 ust. 1 Prawo budowlane). 

8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli 
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na 
konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie 
przysługuje. 

9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z 
przepisami o ochronie danych osobowych.  

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W ZWIĄZKU Z SPEŁNIANIEM 
OBOWIĄZKÓW WSKAZANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarz ąd Inwestycji Miejskich,  
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, 
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,  
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są 
na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich odbywa się w 
związku z realizacj ą zadania inwestycyjnego powierzonego jednostce  na 
podstawie zarządzenia Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. 
w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi 
jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu 
Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla 
jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 1431 ze zm.). 

4. Przetwarzania danych osobowych odbywa si ę na podstawie przepisów prawa:  
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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; 

2) art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 3 a i ust. 4 oraz art. 143 e ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną 
dalej PZP. 

5. Dane osobowe zostały udostępnione Zarządowi Inwestycji Miejskich przez 
Wykonawcę z uwagi na konieczność wywiązania się z obowiązków nałożonych 
umową na realizację zadania, o którym mowa w pkt 3 i obejmują: dane 
identyfikacyjne, dane dot. zatrudnienia (datę zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę, wymiar etatu).  

6. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz 
podmiotom,  z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, 
Inżynierom kontraktu, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom 
weryfikującym prawidłowość rozliczeń uzyskanego dofinansowania.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji 
zadania, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum 
zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na 
podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum 
Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam przechowywane 
odpowiednio:  
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1) dokumentacja z realizacj ą zadania inwestycyjnego - przez okres 10 lat od 
dnia zako ńczenia inwestycji;  

2) dokumentacja z realizacj ą zadania inwestycyjnego z dofinasowaniem z UE – 
będzie przechowywana wieczy ście.  

8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli 
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na 
konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie 
przysługuje. 

9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z 
przepisami o ochronie danych osobowych.  

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
DLA PODWYKONAWCÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarz ąd Inwestycji Miejskich ,  

siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,  
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są 
na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich odbywa się w 
związku z realizacj ą zadania inwestycyjnego powierzonego jednostce  na 
podstawie zarządzenia Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. 
w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi 
jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu 
Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla 
jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 1431 ze zm.). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si ę w celu i zakresie niezb ędnym dla 
realizacji umowy z Wykonawc ą, w której przewidziano mo żliwo ść powierzenia 
części zamówienia Podwykonawcom.  

5. Przetwarzania danych osobowych jest wymogiem pra wnym i odbywa si ę na 
podstawie przepisów prawa:  

1) art. 6 ust. 1 lit. c 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, zwanego dalej RODO w związku z art. 2 
pkt 9 b, art. 36 ba i art. 143 b i c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia  
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) - przetwarzanie jest 
niezbędne do zrealizowania obowi ązku ci ążącego na administratorze 
(zatwierdzenie Podwykonawcy zgłaszanego przez Wykon awcę) oraz 
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ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniam i z tytułu solidarnej 
odpowiedzialno ści Inwestora i Wykonawcy wzgl ędem wypłaty wynagrodzenia  
za zrealizowane roboty budowlane;   

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) - przetwarzanie jest 
niezbędne w celach archiwalnych.  

6. Dane osobowe zostały udost ępnione Zarz ądowi Inwestycji Miejskich przez 
Wykonawc ę z uwagi na konieczno ść wywi ązania si ę z obowi ązków nało żonych 
umow ą na realizację zadania, o którym mowa w pkt 3 i obejmują: dane 
identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dot. wynagrodzenia, konto bankowe, dane 
osób do kontaktu.  

7. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz 
podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, 
inżynierom kontraktu, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom 
weryfikującym prawidłowość rozliczeń uzyskanego dofinansowania.  

8. Okres przechowywania danych  związanych z rozliczeniem rzeczowo – finansowym 
inwestycji co do zasady wynosi 10 lat. W przypadku zada ń z dofinasowaniem z UE 
dokumentacja b ędzie przechowywana wieczy ście . 

9. Na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 
r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum 
Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815 ze zm.) Centrum Usług 
Wspólnych prowadzi rozliczenia finansowo księgowe dla Zarządu Inwestycji 
Miejskich w związku z powyższym dokumentacja księgowa jest od początku  
gromadzona i przechowywana w tej jednostce. Pozostała dokumentacja po okresie 
realizacji umowy jest kierowana do CUW, który zapewnia obsługę w zakresie 
prowadzenia archiwum zakładowego.  

10. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli 
oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na 
konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie  
przysługuje. 

11. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne 
z przepisami o ochronie danych osobowych.  

12.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 
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TOM II 
 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
(zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Zamawiającego w odrębnym pliku) 
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TOM III 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
(zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Zamawiającego w odrębnym pliku) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


