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Informacje ogólne 

1. Ilekroć mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o: 

1) ustawie PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

2) SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

3) inwestycji – należy przez to rozumieć ETAP I inwestycji „Budowa strażnicy JRG PSP 

Łódź – Olechów”, 

4)  wykonawcy robót – należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowlanych. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy PZP, dotyczących zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

Adres: 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47 

tel. 42 616 30 00, fax 42 616 30 63 

NIP: 982 02 79 483, REGON: 472 071 833 

strona internetowa: www.kmpsplodz.pl 

e-mail: przetargi07@straz.lodz.pl 

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy 

Konto: Getin Noble Bank S.A. nr 60 1560 0013 2026 0000 2974 0001 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy PZP. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP 

oraz aktów wykonawczych do niej.  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP I”. 

Przedmiot główny CPV: 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP I” 

realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Dresler Studio Architektura 

i Urbanistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Sp. komandytowa, 31-463 Kraków,  

ul. Stokrotek 6. Wykaz dokumentacji związanej z realizacją zadania stanowi Załącznik  

Nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym 

a przedmiarem, należy uwzględnić stan wynikający z projektu budowlano-wykonawczego 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  
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3. Projekty oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczą całej inwestycji, natomiast zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego wyłącznie dla ETAPU I przedmiotowej inwestycji. 

 

4. ETAP I inwestycji obejmuje budowę strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego bn 

(działka nr 1/10,1/11,2/20,2/8 obręb W-35) na podstawie Decyzji Nr DAR-UA-III.464.2020 

z dnia 21 lutego 2020 r. w tym wykonanie niżej wymienionych prac:  

1) usunięcie drzew i krzewów, obejmujące między innymi: 

a) ścinanie drzew, 

b) mechaniczne karczowanie, 

c) wywożenie karpiny, 

d) wywożenie gałęzi, 

2) roboty ziemne pod budowę strażnicy takich jak (wykopy, wywóz ziemi, zasypanie 

wykopów fundamentowych z zagęszczeniem, itp.), 

3) budowa fundamentów strażnicy; 

Obiekt posadowiony jest na stopach fundamentowych grubości 50 cm (podstawowy 

wymiar 200 x 290 cm) oraz ławach fundamentowych o wysokości 40 cm i różnej 

szerokości w zależności od przekazywanych na grunt obciążeń (w obrębie piasków 

średnich i pospółek). Fundamenty wykonać z betonu wodoszczelnego W8 klasy C25/30 

zbrojonego stalą B500B zgodnie z projektem wykonawczym. W celu zniwelowania 

oddziaływań skurczowych stosować przerwy technologiczne w betonowaniu co około 

8m. Fundamenty wykonać na warstwie wyrównawczej z betonu C8/10 grubości około 10 

cm. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wykonać według projektu architektonicznego. 

4) roboty konstrukcyjne budynku strażnicy (ściany, stropy, stropodach nad częścią biurową, 

stropodach nad myjnią, schody, słupy, dźwigary dachowe strunobetonowe nad częścią 

garażową); 

W budynku zaprojektowano wszystkie ściany konstrukcyjne jako żelbetowe o grubości 

20, 25 i 30 cm oraz słupy o przekroju 40 x 50cm, jako żelbetowe wylewane na mokro. 

W ścianach żelbetowych zastosowano zbrojenie dwukierunkowe, zgodnie z rozkładem 

sił wewnętrznych oraz przeciwskurczowe z prętów również w dwóch warstwach, przy 

czym zbrojenie poziome układać na zewnątrz zbrojenia pionowego. Stal zbrojeniowa 

B500B. W ścianach wykonać otwory (przejścia) dla instalacji technicznych 

projektowanych w budynku. Wielkość otworów i poziom ich występowania określić na 

podstawie wykonawczych projektów branżowych. 

Słupy projektowane są z betonu C30/37. Rozstaw strzemion słupów żelbetowych na 

odcinkach łączenia prętów na zakład należy zagęścić dwukrotnie (rozstaw strzemion 

zmniejszyć dwukrotnie w stosunku do rozstawu strzemion w środku wysokości słupa). 

Stropy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne płytowe, krzyżowo zbrojone 

o grubości 20 i 22 cm. Stropy oparte są na żelbetowych belkach i ścianach. Stropy oraz 

konstrukcja nośna stropodachu projektowane są z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

B500B. Wszystkie stropy będą zbrojone w całości siatką z prętów ø 12 co 200 ułożonych 

górą i dołem z lokalnymi dozbrojeniami przęsłowymi i podporowymi z prętów ø 12 

i ø 16 co 200. 

W części garażowej zaprojektowano stropodach o konstrukcji belkowej bezpłatwiowej. 

Z uwagi na wymaganą dużą powierzchnię użytkową garażu bez podpór pośrednich 

(wewnętrznych) o rozpiętości teoretycznej 25,50 m, dźwigary dachowe w tej części 

budynku zaprojektowano z prefabrykatów strunobetonowych, dwuteowych o zmiennej 
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wysokości przekroju. Dolna półka elementu jest prosta, górna zaś w celu uzyskania 

spadku połaci dachowej, ukształtowana ze spadkiem 5%. Wskutek zmiennej geometrii 

załamana jest również oś geometryczna elementu i w sposób naturalny uzyskano 

pożądaną zmianę mimośrodu siły sprężającej. 

Klatki schodowe K-1 i K-2 zaprojektowano jako żelbetowe płytowe oparte za 

pośrednictwem podestów i spoczników na wydzielających je ścianach żelbetowych 

o grubości 25 i 20cm. Płyta nośna biegów schodowych oraz spoczniki mają grubość 

16 cm. Klatki schodowe projektowane są z betonu C25/30 zbrojonego stalą B500B. 

Zbrojenie podłużne z prętów ø 10 co 100, rozdzielcze w biegach ø 8 co 200. 

5) montaż dachu nad częścią garażową (blacha trapezowa), 

6) budowa ścian wewnętrznych murowanych; 

Ścianki działowe należy wykonać z drobnowymiarowych elementów ceramicznych klasy 

10 o grubości 12 cm. Murowane ścianki działowe należy zazbroić prętami ułożonymi 

w spoinach poziomych w co 2 warstwie. Zbrojenie to wykonać z 2 prętów ø 8 ze stali 

B500B. 

7) dostawa i montaż masztu antenowego, 

8) wykonanie docieplenia dachu budynku nad częścią socjalno – biurową, obejmujące: 

a) montaż membrany paroszczelnej, 

b) wykonanie izolacji z wełny mineralnej, 

c) pokrycie dachu membraną dachową, 

9) wykonanie docieplenia ścianek attykowych dachu nad halą garażową, 

10) wykonanie docieplenia dachu nad garażem i myjnią obejmujące w szczególności: 

a) montaż papy paroizolacyjnej w wkładką aluminiową na części dachu budynku 

przewidzianej na myjnię, 

b) montaż membrany paroszczelnej na części dachu budynku przewidzianej na garaż, 

c) wykonanie izolacji z wełny mineralnej na części dachu budynku przewidzianej na 

myjnię i garaż, 

d) pokrycie dachu membraną dachową na części dachu budynku przewidzianej na 

myjnię i garaż, 

11) wykonanie i montaż obróbek blacharskich na dachach oraz ściankach attykowych, 

12) dostawa i montaż wpustów dachowych i przelewów awaryjnych (ze względu na 

etapowanie inwestycji przewidziany jest montaż tymczasowego odwodnienia 

z wyprowadzeniem poza obrys budynku), 

13) dostawa i montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej, 

14) dostawa i montaż stolarki: 

a) okiennej, 

b) okien połaciowych, 

c) klap dymowych, 

15) dostawa i montaż ścian przeszklonych, 

16) roboty obejmujące zabezpieczenie otworów bram garażowych, 

17) inwentaryzację geodezyjną ETAPU I, 

18) wykonanie ogrodzenia budynku po zakończeniu ETAPU I z bramą wjazdową, 

ogrodzenie powinno spełniać minimalne wymagania: 

a) siatka leśno-budowlana zamontowana na kołkach drewnianych, 

b) wysokość min. 200 cm, 

c) minimalna odległość od budynku 4 m. 
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego oraz obowiązki 

Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.  

6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, 

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP została zawarta w Załącznik Nr 8 do 

SIWZ. 

7. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia 

podstawowego, w tym w szczególności zamówień polegających na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych 

pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową zadania „Budowa strażnicy JRG PSP 

Łódź - Olechów”. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

14. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych. 

15. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców, o których mowa 

w art. 38 ust. 3 ustawy PZP.  

IV. Termin wykonania zamówienia 

Data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia 

Data zakończenia: nie później niż do dnia 28.12.2020 r.  

V. Informacja o zastosowaniu procedury odwróconej 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP 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.  

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust.1b ustawy PZP, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów -  

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –  

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 
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Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

a) wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zakresie budowy budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 

§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2 każdy. 

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga,  

aby co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku zostały 

wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się. 

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału 

polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej 

2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku zostały wykonane przez 

jeden podmiot. 

b) dysponowanie co najmniej jednym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od 

co najmniej 10 lat oraz posiadającym doświadczenie polegające na nadzorowaniu robót 

budowlanych co najmniej 2 obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2 każdy.  

Zamawiający informuje, że doświadczenie wykazane w celu spełniania warunku 

udziału należy liczyć od daty uzyskania uprawnień budowlanych do nadzorowania 

robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać 

wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami 

właściwych izb samorządu zawodowego. 

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie 

nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się  

po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni 

organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 220). 

 

UWAGA: 

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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

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.  
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3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, 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 i ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP. 

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.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1. 

UWAGI, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1. 

UWAGI. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

1. Oświadczenia składane wraz z ofertą: 

1) Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, zgodnie 

z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1), w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunków udziału 

w postępowaniu. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza 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.  

4) 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 

2. Oświadczenie składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

2) W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć 

stosowne oświadczenie w tym zakresie wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem zawartym 

w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. 

oświadczenia nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie.  

3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających:  

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

a) Wykaz 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 te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

Uwaga: 

− dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego 

w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit a) SIWZ, 

− przedmiot wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi 

Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale VI pkt 2 

ppkt 3) lit a) SIWZ, tj. w wykazie należy podać: 

• czy nadzór dotyczył budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 

pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 

• powierzchnię użytkową budynku, 

− wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do 

SIWZ, 

− wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy 

przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania usług, 

podając datę i kurs, 

− w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie warunku określonego w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) 

lit a) SIWZ, 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Uwaga: 

− Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego 

w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ, 

− W wykazie osób dla osoby, o której mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ 

należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień, datę ich 

uzyskania, informację czy są bez ograniczeń oraz podać i opisać doświadczenie 

polegające na nadzorowaniu robót budowlanych co najmniej 2 obiektów 

użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) 

o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2 każdy. 

− Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do 

SIWZ. 

− W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 

c) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2) brak podstaw wykluczenia:  

a) 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 PZP, 

b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. a) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) 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 w lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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, 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

3) dokumenty innego podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP: 

a) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych 

w pkt. 3 ppkt 2).   

4. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie PZP i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
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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.). 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów.  

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia, 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. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów.  

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 

ustawy PZP. 

1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 

oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP poprzez złożenie dokumentów 

określonych w rozdziale VII pkt 3 ppkt 2). 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, zobowiązani są oni do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę 

w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 

wynikające z zawartej umowy. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Ofertę, umowę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII (również 

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) 

należy składać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2188 ze zm.), osobiście w miejscu wskazanym w SIWZ lub za pośrednictwem 

posłańca. 
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2. Wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem (+48 42 616 30 63) lub drogą 

elektroniczną (przetargi07@straz.lodz.pl). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku, gdy strona nie potwierdza faktu ich 

otrzymania, przyjmuje się że zostały one przekazane, a potwierdzeniem przekazania jest 

funkcja raportu (wydruk potwierdzenia wysłania/dostarczenia faksu lub środków 

komunikacji elektronicznej).  

4. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, informację 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz inne informacje wymagane przepisami ustawy 

PZP.  

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. poz. 1128) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do 

protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- Monika Littmann przetargi07@straz.lodz.pl 

- Grzegorz Karwat przetargi07@straz.lodz.pl 

IX. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

X. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy PZP. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, zgodnie 

z art. 182 ust. 6 ustawy PZP.  

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy sporządzić i złożyć z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z art. 9 ust. 1 

ustawy PZP. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów 

w językach powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy PZP. 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 

zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP: 

1) Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że przekaże Zamawiającemu 

powiadomienie o zmianie oferty przed upływem terminu składania ofert. Koperta 
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powinna być oznaczona jak oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca nie może 

zmienić oferty po upływie terminu składania ofert, 

2) Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że przekaże Zamawiającemu 

powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Pismo 

w sprawie wycofania oferty powinno być oznaczone „WYCOFANIE”. Wykonawca nie 

może wycofać oferty, po upływie terminu składania ofert. 

7. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną 

techniką. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnika. 

Właściwe umocowanie prawne należy dołączyć do oferty. Podpisy złożone przez 

Wykonawcę w formularzu oferty oraz w załącznikach zawartych w SIWZ, powinny być 

opatrzone pieczęcią imienną lub zapisane w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę.  

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

9. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji. Zaleca się, aby strony były ponumerowane bez konieczności numerowania 

stron niezapisanych.  

10. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w formie oryginału lub 

w przypadku pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

11. Oferta powinna zawierać: 

1) formularz ofertowy (sporządzony wg Załącznika Nr 4 do SIWZ), 

2) aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 

ppkt 1) SIWZ (sporządzone według Załącznika Nr 2 do SIWZ), 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do 

składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, 

4) w przypadku jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

12. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że określone 

informacje nie mogą być udostępniane. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający 

mógł jednoznacznie określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego 

zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 

przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na 

zasadach określonych w ustawie PZP. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
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otwarcia ofert. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 

nieotwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu, po terminie.  

Ofertę należy opisać według poniższego wzoru: 

Nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Znak sprawy MK.2370.2.2020 

OFERTA 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: 

 Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP I”  

Nie otwierać przed terminem 26.05.2020 r., godz. 1330 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi, 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

26.05.2020 r. do godz. 1300. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 

730 - 1530. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 1330 w siedzibie 

Zamawiającego, sala konferencyjna. 

4. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ należy podać cenę 

(wartość brutto) za realizację całości zamówienia, wartość podatku VAT i wartość netto.   

2. Cena (wartość brutto), wartość podatku VAT i wartość netto powinny być podane w PLN 

(złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) liczbowo i słownie. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 5 ust. 1 Załącznika Nr 8 do SIWZ 

Projekt umowy musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.  

5. Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem VAT. 

6. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy PZP, 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 dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w formularzu 

ofertowym), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

o następujących wagach:  

1) cena (wartość brutto) – 60% 

2) doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego – 40% 

2. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej. 

1) Kryterium cena (C) (wartość brutto)  

Oceniając oferty według kryterium cena Zamawiający przyzna maksymalnie 60 

punktów, zgodnie z poniższym wzorem:  

              cena najniższa  

C = ----------------------------   x 60 pkt 
            cena oferty badanej  

 

2) Kryterium doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za wykazanie dodatkowego (ponad 

wymagane zgodnie z opisem sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu 

zawartym w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit. b) SIWZ) doświadczenia osoby wskazanej do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wskazane w celu otrzymania punktów w tym kryterium usługi nadzoru muszą być inne 

niż usługi nadzoru, które zostaną wskazane jako doświadczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego opisane w Załączniku Nr 7 do SIWZ (w celu wykazania spełnienia 

warunku udziału, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ. 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) za wykonanie 2 ww. usług 10 pkt, 

b) za wykonanie 3 ww. usług 20 pkt, 

c) za wykonanie 4 ww. usług 30 pkt, 

d) za wykonanie 5 lub więcej niż 5 ww. usług 40 pkt. 

W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający  

na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis. 

Wykonawca, w celu umożliwienia poprawnej oceny punktowej w opisywanym 

kryterium, zobowiązany jest wskazać w Załączniku Nr 4 do SIWZ zarówno 

doświadczenie wymagane (w celu wykazania spełniania warunku udziału, o którym 

mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ, jak również dodatkowe doświadczenie 

wykazywane w celu otrzymania punktów w przedmiotowym kryterium.  

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium na podstawie Formularza 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę.  

Wskazana w Wykazie osób osoba będzie zobowiązana do pełnienia tej funkcji w ramach 

realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej tę 

funkcję, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada 

doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny 

ofert taką samą lub wyższą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie przetargowej. 

W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający  

na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis. 
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3. Uzyskane w powyższy sposób punkty zostaną zsumowane dla każdego Wykonawcy 

wykazując łączną ocenę punktową oferty. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz uzyska największą, łączną ilość 

punktów z poszczególnych kryteriów. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy 

PZP. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej 10% ceny oferty (wartość brutto).  

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Getin Noble Bank S.A. 

nr konta 60 1560 0013 2026 0000 2974 0001, z adnotacją „Zabezpieczenie – Umowa nr 

MK.2371.2.2020”,  

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  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 

ust 2 ustawy PZP. 

4. Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo 

wykonane usługi. 

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia 

i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte 

w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 

2. Wykonawca akceptuje projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego oświadczeniem 

zawartym w treści formularza ofertowego. Zaakceptowanie przez Wykonawcę projektu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi jeden z warunków ważności oferty. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. 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 przysługują środki ochrony prawnej określone 

w DZIALE VI ustawy PZP. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

XIX. Wykonanie zamówienia przez podwykonawców 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na usługi.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

o ile są oni znani na etapie składania ofert.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis stosuje się wobec 

dalszych podwykonawców. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XX. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”) Zamawiający 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu realizacji 

postępowania związanego z przetargiem, a w przypadku wygranej - realizacji umowy 

zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843.; dalej: „Umowa”) jest 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi (kod 

pocztowy: 91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP: 982-02-79-483, gdzie dostępna jest również 

oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt z Administratorem 

możliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu: 42 616 30 63 lub 

pod adresem e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl; 

2. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczegółowo określonego w SIWZ  

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku Umowy – w celu realizacji praw 

i obowiązków wynikających z niej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu 

realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych związanych z Umową, a określonych 

w przepisach odrębnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego 

i rozmów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 

3. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne – 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a skutki odmowy ich podania 

szczegółowo określa ta ustawa; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, będą podmioty lub osoby, którym udostępniona 

będzie dokumentacja postępowania (zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych), a także zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie w nich 

przewidzianym: 

1) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - upoważnieni przez Administratora do 

przetwarzania tych danych; 

2) inne jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej; 

3) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej oraz prawnej na rzecz 

Administratora; 

4) Urząd Miasta Łodzi, właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych), chyba że czas realizacji Umowy przekracza ten okres, wówczas przez czas jej 

trwania, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub 

podatkowych oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy 

oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnośnie archiwizacji dokumentacji 

mailto:kmpsp07@straz.lodz.pl
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podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w aktach wewnętrznych Komendy 

Miejskiej PSP w Łodzi; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do ich treści, a także związane z nim prawo do ich uzupełnienia, poprawienia, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);  

2) żądania informacji dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak 

i podmiotów, którym dane te zostały udostępnione; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,  

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl); 

Jednakże, 

4) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wyłączone prawo do usunięcia 

danych; 

5) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wyłączone prawo do przenoszenia danych;  

6) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wyłączone prawo do wniesienia sprzeciwu;  

– w zakresie w jakim dopuszczają to wyłącznie przepisy RODO, zgodnie z podstawą na 

jakiej dane te są zebrane i przetwarzane;  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób 

inny niż zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegały profilowaniu. 
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