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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452017-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 199-452017

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
Tel.:  +48 422726437
E-mail: j.rodziewicz@zim.uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
Tel.:  +48 422726437
E-mail: j.rodziewicz@zim.uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:j.rodziewicz@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
mailto:j.rodziewicz@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym w
ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.25.2018

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/budowy linii tramwajowej
i układu torowo-drogowego w ulicach: Nowowęglowej, al. Śmigłego-Rydza, Niższej, Rzgowskiej,
Przybyszewskiego i Broniewskiego w ramach projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej”, z podziałem na 3 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w
Tomie II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1 - Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul.
Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1:
Zadanie 1 - Budowa linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego
wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego;
W wycenie należy bezwzględnie uwzględnić koszty wykonania następujących elementów:
— kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji
warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót, ze złożeniem wniosków: ZRID, pozwolenia
na budowę, zgłoszenia. W razie konieczności, wykonawca jest zobowiązany do uzupełnia wniosku oraz
dokumentacji złożonych do właściwego Organu w celu uzyskania zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub
decyzji ZRiD (np. w przypadku gdy organ nakłada obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących
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dokumentów). Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
ofertową,
— istniejące a niewymagające przebudowy studzienki należy dostosować do projektowanej niwelety drogi
i chodników, tj. w razie potrzeby wymiany kręgu, montaż zwężki redukcyjnej, pokrywy nastudziennej, kręgu
odciążającego, pierścieni wyrównawczych oraz włazu żeliwnego. Na terenie objętym inwestycją dla wszystkich
istniejących studni (w tym nie wymagających korekty) wymienić właz żeliwny na zgodny z poniższymi
wytycznymi:
a) należy zastosować włazy żeliwne z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną) pełnym kołnierzem
korpusu lub korpus bez kołnierza tzw. Pływający. Pokrywa powinna nie być wentylowana z min. Dwoma
otworami na haki i logotypem obowiązującym na terenie miasta Łodzi, tj. w centralnej części włazu logo
Łodzi, otoczone wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódzki – orgiami (wzór w załączeniu). Przed
zamówieniem włazów należy uzyskać aprobatę Zamawiającego,
b) projektowane studnie zlokalizowane w ciągach pieszych i rowerowych muszą posiadać pokrywę
przystosowana do wypełnienia materiałem stosowanym wokół studni. W przypadku wystąpienia kolizji
istniejącej studni z projektowanymi pasami integracyjnymi dla osób niedowidzących należy przewidzieć
wymianę istniejącej pokrywy na pokrywę przystosowaną do wypełnienia odpowiednim materiałem.
— Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w obecności
przedstawiciela Zamawiającego – Wydziału Badań Laboratoryjnych.
Dla Części 1 – na odcinku od ul. Tramwajowej do ul. Wierzbowej należy wykonać badania co 100 m, badania
konstrukcji jezdni ul. Kopcińskiego co 200 m naprzemiennie. (...)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz
w Tomie II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.
Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie
itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 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.
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 (...)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Z uwagi na
ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w pkt 4.3 SIWZ.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.06.01.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż otrzymał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający zastrzega, iż wszystkie działania
Wykonawcy muszą być zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
dostępnymi na stronie www.pois.gov.pl.
2. Termin związania ofertą - 60 dni.
3. Wadium - 11 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2.1 - Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza (...) Zadanie 3.1 - Przebudowa torowiska (...)
w ulicy Przybyszewskiego (...) Zadanie 6 - przebudowa torowiska w ciągu ulic (...)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, al. Śmigłego-Rydza, ul. Niższa, ul. Przybyszewskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: Zadanie 2.1 - Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul.
Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania);
Zadanie 3.1 - Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od
ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego-Rydza (bez skrzyżowania);
Zadanie 6 - Przebudowa torowiska w ciągu ulic al. Śmigłego-Rydza i Niższej na odc. Dąbrowskiego (bez
skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową;
W wycenie należy bezwzględnie uwzględnić koszty wykonania następujących elementów:
— kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji
warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót, ze złożeniem wniosków: ZRID, pozwolenia
na budowę, zgłoszenia. W razie konieczności, wykonawca jest zobowiązany do uzupełnia wniosku oraz
dokumentacji złożonych do właściwego Organu w celu uzyskania zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub
decyzji ZRiD (np. w przypadku gdy organ nakłada obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących

www.pois.gov.pl
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dokumentów). Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
ofertową,
— dla każdego Zadania należy opracować oddzielną dokumentację projektową,
— istniejące a niewymagające przebudowy studzienki należy dostosować do projektowanej niwelety drogi
i chodników, tj. w razie potrzeby wymiany kręgu, montaż zwężki redukcyjnej, pokrywy nastudziennej, kręgu
odciążającego, pierścieni wyrównawczych oraz włazu żeliwnego. Na terenie objętym inwestycją dla wszystkich
istniejących studni (w tym nie wymagających korekty) wymienić właz żeliwny na zgodny z poniższymi
wytycznymi:
a) należy zastosować włazy żeliwne z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną) pełnym kołnierzem
korpusu lub korpus bez kołnierza tzw. Pływający. Pokrywa powinna nie być wentylowana z min. Dwoma
otworami na haki i logotypem obowiązującym na terenie miasta Łodzi, tj. w centralnej części włazu logo
Łodzi, otoczone wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódzki – orgiami (wzór w załączeniu). Przed
zamówieniem włazów należy uzyskać aprobatę Zamawiającego,
b) projektowane studnie zlokalizowane w ciągach pieszych i rowerowych muszą posiadać pokrywę
przystosowana do wypełnienia materiałem stosowanym wokół studni. W przypadku wystąpienia kolizji
istniejącej studni z projektowanymi pasami integracyjnymi dla osób niedowidzących należy przewidzieć
wymianę istniejącej pokrywy na pokrywę przystosowaną do wypełnienia odpowiednim materiałem.
— Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w obecności
przedstawiciela Zamawiającego – Wydziału Badań Laboratoryjnych.
Dla Części 2 – zadanie 2.1, 3.1 i 6 badania konstrukcji torowiska należy wykonać co 150 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w
Tomie II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.
Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.
równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie (...)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Z uwagi na
ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w pkt 4.3 SIWZ.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.06.01.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż otrzymał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający zastrzega, iż wszystkie działania
Wykonawcy muszą być zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
dostępnymi na stronie www.pois.gov.pl.
2. Termin związania ofertą - 60 dni.
3. Wadium - 34 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4 - Budowa torowiska w ul. Broniewskiego (...) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny
(...) Zadanie 5 - Przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej (...)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, ul. Broniewskiego, ul. Kilińskiego, ul. Rzgowska,

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3:
Zadanie 4 - Budowa torowiska w ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda
Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego –
Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową;
Zadanie 5 - Przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul.
Broniewskiego (bez skrzyżowania);
W wycenie należy bezwzględnie uwzględnić koszty wykonania następujących elementów:
— kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji
warunkujących uzyskanie decyzji umożliwiających realizację robót, ze złożeniem wniosków: ZRID, pozwolenia
na budowę, zgłoszenia. W razie konieczności, wykonawca jest zobowiązany do uzupełnia wniosku oraz
dokumentacji złożonych do właściwego Organu w celu uzyskania zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub
decyzji ZRiD (np. w przypadku gdy organ nakłada obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących
dokumentów). Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
ofertową,
— dla każdego Zadania należy opracować oddzielną dokumentację projektową,
— istniejące a niewymagające przebudowy studzienki należy dostosować do projektowanej niwelety drogi
i chodników, tj. w razie potrzeby wymiany kręgu, montaż zwężki redukcyjnej, pokrywy nastudziennej, kręgu
odciążającego, pierścieni wyrównawczych oraz włazu żeliwnego. Na terenie objętym inwestycją dla wszystkich
istniejących studni (w tym nie wymagających korekty) wymienić właz żeliwny na zgodny z poniższymi
wytycznymi:
a) należy zastosować włazy żeliwne z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną) pełnym kołnierzem
korpusu lub korpus bez kołnierza tzw. Pływający. Pokrywa powinna nie być wentylowana z min. Dwoma

www.pois.gov.pl
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otworami na haki i logotypem obowiązującym na terenie miasta Łodzi, tj. w centralnej części włazu logo
Łodzi, otoczone wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódzki – orgiami (wzór w załączeniu). Przed
zamówieniem włazów należy uzyskać aprobatę Zamawiającego,
b) projektowane studnie zlokalizowane w ciągach pieszych i rowerowych muszą posiadać pokrywę
przystosowana do wypełnienia materiałem stosowanym wokół studni. W przypadku wystąpienia kolizji
istniejącej studni z projektowanymi pasami integracyjnymi dla osób niedowidzących należy przewidzieć
wymianę istniejącej pokrywy na pokrywę przystosowaną do wypełnienia odpowiednim materiałem.
— Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w obecności
przedstawiciela Zamawiającego – Wydziału Badań Laboratoryjnych.
Dla Części 3 –badania konstrukcji torowiska należy wykonać co 150 m, a w przypadku nowego śladu jezdni na
tarczy skrzyżowania Broniewskiego/Kilińskiego należy przewidzieć(...)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w
Tomie II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.
Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie
itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 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.
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów,
jednak o parametrach technicznych (...)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Z uwagi na
ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w pkt 4.3 SIWZ.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż otrzymał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający zastrzega, iż wszystkie działania
Wykonawcy muszą być zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
dostępnymi na stronie www.pois.gov.pl.
2. Termin związania ofertą - 60 dni.
3. Wadium - 24 000,00 zł.

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

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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które
w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych):
2.1. 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 wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających
czy usługi zostały wykonane należycie, Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z
wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów.
2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz
wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt
7.3 SIWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):
3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

www.pois.gov.pl
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W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu
W zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
3.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem
W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub (...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu:
1.1. Dla części I: Wykonawca winien wykazać, 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 dla budowy lub przebudowy drogi wraz z torowiskiem, oświetleniem
ulicznym, siecią trakcyjną, odwodnieniem i co najmniej 1 obiektem inżynierskim o łącznej wartości brutto razem
nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł.
Dla Części 2 i 3: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, 2 dokumentacje projektowe z
których każda obejmuje wykonanie dwóch dokumentacji projektowych dla budowy lub przebudowy drogi wraz
z torowiskiem, oświetleniem ulicznym, siecią trakcyjną i odwodnieniem, o łącznej wartości brutto razem nie
mniejszej niż: 2 000 000,00 zł.
1.2. Wykonawca, który dysponuje, co najmniej:
Dla części I:
a) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe i
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonała należycie dwie dokumentacje
projektowe na budowę lub przebudowę linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km toru pojedynczego
b) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, która posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe



Dz.U./S S199
16/10/2018
452017-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 13

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 13

c) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
telekomunikacyjnej (minimalne w zakresie telekomunikacji przewodowej), która posiada min. 3-letnie
doświadczenie zawodowe
d) jedną osobą na stanowisku projektanta robót wodociągowo-kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, która posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
e) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która
posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
f) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń, która posiada min. 3-
letnie doświadczenie zawodowe
g) jedną osobą na stanowisku projektanta robót c.o. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń, która posiada min. 3-
letnie doświadczenie zawodowe
Dopuszcza się pełnienie przez tą samą osobę funkcji projektanta w specjalności wodno-kanalizacyjnej, gazowej
i cieplnej.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać, że dysponuje
osobami określonymi jak dla części 1.
Dla Części 2 i 3:
a) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe i
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonała należycie dwie dokumentacje
projektowe na budowę lub przebudowę linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km toru pojedynczego
b) jedną osobą na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
telekomunikacyjnej (minimalne w zakresie telekomunikacji przewodowej), która posiada min. 3-letnie
doświadczenie zawodowe
c) jedną osobą na stanowisku projektanta robót wodociągowo – kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia
budowlane do projekto (...)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

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

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5
Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.2.4), III.1.2) i III.1.3) opis przedmiotu zamówienia, kryteria
kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone
w dokumentach zamówienia– TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie
internetowej zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania
W formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Oświadczenie składane zgodnie z
postanowieniami pkt. 8 SIWZ. Zamawiający przekazuje w formie odrębnego pliku .xml, który po zaimportowaniu
winien być uzupełniony, zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf)
do Zamawiającego na adres: zamowienia@zim.uml.lodz.pl  w terminie złożenia ofert. (Szczegółowa instrukcja -
patrz: pkt 7.1.1., pkt. 8, pkt 11.10, 12.3 SIWZ).
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
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o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.z 2016
poz.1126)
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
w przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość w
pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Termin wykonania zamówienia Dla części I,II i III: 12 miesięcy liczone od dnia zawarcia Umowy.
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
9. 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
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017. poz. 1481 ze zm.) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

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

