
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.zoo.lodz.pl/ 

 

Łód ź: Naprawa i wymiana nawierzchni alejek w Miejskim O grodzie 

Zoologicznym w Łodzi  

Numer ogłoszenia: 92551 - 2016; data zamieszczenia:  17.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. , Ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 

Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 639 11 88, faks 42 639 11 81. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://bip.zoo.lodz.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Forma prawna: Sp. z o.o. Forma własności: własność 

samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Naprawa i wymiana nawierzchni alejek w 

Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

naprawa i wymiana nawierzchni alejek w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Spółka z o. o. w 

organizacji; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie budowlanym będącym 

Załącznikiem nr 8 do SIWZ.. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.53-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy 

wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy PLN). 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty 

budowlane o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda polegające na budowie, 

przebudowie lub remoncie dróg, chodników, placów, parkingów, alejek lub ścieżek rowerowych. 

Uwaga 1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o 

szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o 

których mowa powyżej; 2) Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie 

warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem ww. robót budowlanych w 

ramach jednego kontraktu (jednej umowy); 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego 

powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający 

przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 

publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 4) Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
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zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do 

dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: kierownikiem robót 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa 

powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub 

ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem. 2) 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. z 2016 r. 

poz. 65). 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego 

będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
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potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być 

wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1). 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 90  

2 - Gwarancja - 10  

IV.2.2) 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.zoo.lodz.pl/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Ogród 

Zoologiczny w Łodzi Spółka z o. o. w organizacji 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2016 

godzina 10:30, miejsce: sekretariat w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Spółka z o.o., ul. 

Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1 zawarcia umowy ramowej, 1.2 składania ofert 

wariantowych, 1.3 składania ofert częściowych, 1.4 rozliczania w walutach obcych, 1.5 aukcji 

elektronicznej, 1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.7 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zakres i warunki zmian 

zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 

Strona 6 z 6

2016-06-17http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=92551&rok=201...


