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1. Określenie Zamawiaj ącego  

Zamawiaj ący: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o. o. w organizacji 
94-303 Łód ź, ul. Konstantynowska 8/10 
tel.: +48 (42) 639 11 88 
e-mail: przetargi@zoo.lodz.pl  
http://bip.zoo.lodz.pl/  

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego  na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp”  
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. 
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 585 ). 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
3.1 Przedmiotem zamówienia jest naprawa i wymiana nawierzchni alejek w Miejskim 

Ogrodzie Zoologicznym  w Łodzi Spółka z o. o. w organizacji, w tym: 
− roboty pomiarowe w terenie, 
− rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych z wywozem gruzu asfaltowego na 

składowisko odpadów, 
− rozbiórka nawierzchni: z kostki betonowej, z płytek betonowych, z kostki 

kamiennej  i innych nawierzchni, z transportem i złożeniem we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu na terenie MOZ, 

− rozbiórka krawężników granitowych, obrzeży i krawężników betonowych  
(z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania) z transportem i złożeniem 
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie MOZ, 

− rozbiórka podbudów z odwiezieniem na wskazane przez Zamawiającego miejsce 
na terenie MOZ (wywóz nadwyżki poza teren), 

− częściowa wymiana podbudowy, 
− wykonanie warstw podkładowych i wyrównawczych pod nawierzchnie, 
− ułożenie nawierzchni z kolorowej kostki betonowej, uszlachetnionej, z posypką 

mineralną, 
− ułożenie nawierzchni żwirowej, 
− montaż obrzeży betonowych na betonowych ławach oporowych, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki, 
− ułożenie nawierzchni z płyt betonowych, 
− montaż przepustów, 
− regulacja pionowych studzienek dla kratek ściekowych i włazów kanałowych  

(z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych), 
− regulacja żeliwnych skrzynek zasuw wody, 
− wymiana studzienek ściekowych, 
− montaż przepustów z rury dwudzielnej, 
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− ułożenie rur osłonowych stalowych, 
− montaż włazów żeliwnych w studzienkach, 
− demontaż i montaż studzienki ściekowej, 
− izolacja elementów płyt stropowych komór CO, 
− plantowanie terenu wzdłuż remontowanych alejek jako przygotowanie do 

wykonania trawników. 
 

3.2 Szczególne wytyczne Zamawiającego dotyczące realizacji prac: 
− zabezpieczenie roślinności (drzew, krzewów), które mogą ulec uszkodzeniu 

podczas prowadzenia prac, 
− zwrócenie szczególnej uwagi na podziemne uzbrojenie terenu, przebiegające 

przez teren inwestycji, 
− w rejonie usytuowania słupów kamer monitoringu, w odległości 1,5 m. od pni 

drzew roboty ziemne należy  prowadzić ręcznie, 
− demontaż i odtworzenie elementów pochwytów, balustrad, ogrodzeń, zadaszeń 

wybiegów w przypadku kolizji z prowadzonymi pracami, 
− zabezpieczenie wszelkich elementów pochwytów, balustrad, ogrodzeń, zadaszeń 

wybiegów mogące ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac (z możliwością 
czasowego demontażu na czas prowadzenia prac i ponownego montażu po ich 
zakończeniu – po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z odpowiednim zgłoszeniem do 
MODGiK, 

− sposób transportu wewnętrznego należy bezwzględnie uzgodnić w zakresie 
zastosowanego sprzętu, tras oraz godzin z przedstawicielem MOZ, 

− zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z wymaganiami 
BHP i odrębnymi przepisami,  

− oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych w przypadku braku ich drożności  
z uwzględnieniem wymiany włazów żeliwnych na ażurowe, 

− przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji próbek materiałów planowanych 
do wbudowania oraz dokumentów dopuszczających do stosowania  
w budownictwie: Deklaracje Właściwości Użytkowych i inne dokumenty 
jakościowe, na 7 dni przed planowanym zastosowaniem. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość braku akceptacji elementów niespełniających wymagań 
jakościowych oraz kolorystycznych wynikających z SIWZ, dokumentacji 
projektowej lub odrębnych przepisów. 
 

3.3 Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
Główny kod CPV:  
45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 

 
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie budowlanym 

będącym Załącznikiem nr 8 do SIWZ . 

4. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r.  
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5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków   

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  
z  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

 

5.1.1 posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści  
lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania: 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

5.1.2 posiadania wiedzy i do świadczenia:  

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 warto ści nie mniejszej ni ż 400 000,00 
PLN brutto ka żda polegaj ące 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. 

 
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówie nia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 
 

 

kierownikiem robót posiadaj ącym uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ogranicze ń w specjalno ści 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). 

 
5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

5.2.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1 - 5.1.5 
SIWZ oceniane będzie łącznie. 

5.3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana  
wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

6. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w post ępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu  

6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia  
i dokumenty: 

6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ),  

6.1.2 W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy  
i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące 
dokumenty: 
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wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik  
nr 5 do SIWZ)  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, 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. 

 

Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania 
wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,  
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: 

 

1) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania 
przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej robót 
budowlanych, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ;  

2) wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których 
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. 
dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej 
roboty, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 
o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ. 
 

Uwaga:  
1) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez 

podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli  
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące  
o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 
prawidłowym ukończeniu;  
 

2) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 
budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca  
nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczeń). Zaleca się by 
Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty. 

 

6.1.3 W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty: 

 

6.1.3.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 
(sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) ; 

 

6.1.3.2  oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 6 do SIWZ . 

 

6.2  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  
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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. Zobowi ązanie lub ka żdy inny dokument,  
z którego b ędzie jednoznacznie wynika ć uprawnienie do dysponowania 
zasobami niezb ędnymi do realizacji zamówienia nale ży zło żyć w formie 
oryginału. 

 

          Uwaga:  

1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie 
wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, dokument 
musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym  
i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia.  
W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci 
musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze 
podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału 
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub 
zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  
z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 
 

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących 
dokumentów: 

 

6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego  
Załącznik nr 3 do SIWZ ), 

6.3.2 aktualnego odpisu 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia. 

6.4 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 drugim zdaniu w punkcie 6.3.2. SIWZ, 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 6.3.2. 
SIWZ. 

6.5 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  
ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ ). 

6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę  
o udzielenie zamówienia,  dokumenty wskazane w pkt. 6.3 i 6.6  SIWZ musi 
złożyć każdy z nich , z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 
SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa 
wynika takie upoważnienie. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego 
z wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę  
z wykonawcami  

7.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie  
na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.2 Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się  
z Wykonawcami jest: Łukasz Jędraszek, nr tel: (42) 639-11-88 wew. 284. 
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7.3 Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 
postępowania: MOZ.DI.1.2016 należy kierować: 

• pisemnie  na adres: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o. o. w organizacji 
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łód ź 

• drog ą elektroniczn ą na adres: przetargi@zoo.lodz.pl    
UWAGA!  Załączniki do poczty elektronicznej mog ą być w formatach 
obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007,  Adobe Reader  

7.4 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. 
Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być 
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

8. Wymagania dotycz ące wadium  
8.1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia 

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

8.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 

8.2.1. pieniądzu, 

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

8.2.3. gwarancjach bankowych, 

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr 42, 1804 jt.). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego  
przed upływem terminu składania ofert. 

Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr:   

 

56 1560 0013 2001 3892 7000 0007 

w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 

MOZ.DI.1.2016  
 

8.4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał  
lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia 
wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 

8.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy 
załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast 
oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, 
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie 
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może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do 
powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 

8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia  
lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym 
prawem i zawierać co najmniej: 

8.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 
(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib; 
Beneficjentem poręczenia /gwarancji (Zamawiającym) jest Miejski Ogród 
Zoologiczny w Łodzi Spółka z o. o. w organizacji, u l. Konstantynowska 
8/10, 94-303 Łód ź. 

8.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ 
gwarancją,  

8.6.3. kwotę wadium,  

8.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania 
ofertą,  

 

8.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium 
bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli 
Wykonawca: 

8.6.5.1   w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

8.6.5.2  którego oferta została wybrana: 
 

   8.6.5.2.1  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego  
na warunkach określonych w ofercie; 

 

   8.6.5.2.2  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 

   8.6.5.2.3  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub 
gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań,  
o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 

8.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego 
wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

8.9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach 
określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

9. Termin zwi ązania ofert ą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
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10. Opis sposobu przygotowania oferty  

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

10.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

10.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

10.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być 
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. 

10.5 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale  
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku 
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

10.6 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, poprzez złożenie  
na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją  
„za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których 
wykonawca polega na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,  
o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.7 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec,  
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich 
poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta,  
z dopiskiem „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom 
trzecim”. 

10.8 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym 
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.9 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone  
i kolejno ponumerowane. 

10.10 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione  
w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 
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10.11 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

10.11.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do SIWZ . 

10.11.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt. 6 
 SIWZ. 

10.12 Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie  
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć  
Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu  
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,  
do oferty należy dołączyć także (odpowiednio): 

  

10.12.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ ), 

10.12.2W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich  
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy. 

10.12.3 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona 
oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

10.13 Wykonawca może wprowadzi ć zmiany  w złożonej ofercie lub ją wycofa ć, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

10.13.1 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” 
kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr 
.....”.   

10.13.2 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć 
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek  
do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika  
z dokumentów załączonych do oferty). 

10.13.3 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane 
dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny 
ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

10.13.3.1  zmiany zostaną dołączone do oferty, 
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10.13.3.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium 
(jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku,  
a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby 
Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu 
Zamawiającego.        

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                             
                                                                         Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi 
                                                                              Spółka  z o. o. w organi zacji 
                                                                      94-303 Łód ź,  ul. Konstantynowska 8/10 
 
 

Naprawa i wymiana nawierzchni alejek w Miejskim Ogr odzie Zoologicznym 
w Łodzi  

MOZ.DI.1.2016  
 

 
Nie otwiera ć przed dniem 04.07.2016 r. do godz. 11:00 

 

11.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi 
Spółka z o.o., ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, w nieprzekraczalnym 
terminie: 

do dnia 04.07.2016 r. do godz. 10:30 

11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

11.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,  

11.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,  

11.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający 
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 

11.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 
określonym w pkt. 11.2 SIWZ. 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi 
Spółka z o.o., ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź   

w dniu 04.07.2016 r. o godz. 11:00 
 

12. Opis sposobu obliczenia ceny  

12.1 Ceną  ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym jest ryczałtowa cena brutto 
(z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w pkt. 5 Formularza 
ofertowego.  
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12.2 Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego 
umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące 
przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę 
robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia.  

12.3 Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia np. odwodniania terenu, obsługi 
geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, opracowania planu BIOZ, 
itp. 
 

12.4 Ceny określone w  Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się  
o jednostkę). 

 

12.5 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 
rozumie się także stawkę taryfową. 
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej  
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku 
akcyzowym, należy do Wykonawcy. 
 

12.6 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

 

12.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 

12.8 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały 
określone we wzorze umowy. 

 

12.9 Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 
zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego 
wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem  
i przeznaczeniem. 

 

12.10 Cena oferty podana przez Wykonawcę nie będzie w trakcie umowy podlegała 
waloryzacji. Zaleca się przed ustaleniem ceny ofertowej do odwiedzenia  
i sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia w celu 
oceny, miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą 
mieć wpływ na cenę oferty.  
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13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie kierował si ę przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryte riów  
i sposobu oceny ofert  

13.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im 
odpowiednią wagę punktową: 

Lp.  Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilo ść punktów 
jakie mo że otrzyma ć oferta za 

dane kryterium 
1 Cena oferty brutto w PLN (C) 90% 90 punktów 
2 Gwarancja (G) 10% 10 punktów 

                         Łącznie 100% 100 punktów 
 

13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium 
zaokraglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra  
po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony  
w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony  
w górę. 

13.3 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 
 

LP = C + G 
gdzie: 

 

LP Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 
C Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena" 
G Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Gwarancja" 

 

13.4 Przyznanie ilości punktów ofertom będzie obdywać się wg poniższych zasad: 

13.4.1 Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”: 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc  
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

                                            C =
Ci

C min
  x  90 

gdzie: 

 C I  Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" 
 Cmin    Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających 

odrzuceniu * 
Ci    Cena oferty badanej* 

 

*Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby  
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty  
z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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13.4.2 Zasady oceny ofert wg kryterium „Gwarancja”: 

W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma ilość punktów według 
nieżej przedstawionych zasad. 
 
Uwaga:  
Minimalny okres udzielenia gwarancji, wymagany prze z Zamawiaj ącego, 
wynosi 24 miesi ące. Maksymalny okres gwarancji 48 miesi ęcy. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwaran cji: 

� 24 miesi ące - otrzyma 0 pkt; 
� 36 miesi ęcy - otrzyma 5 pkt; 
� 48 miesi ęcy - otrzyma 10 pkt. 

 
Oferowany okres gwarancji Wykonawca podaje w Formul arzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniaj ąc w tym celu pkt 6 tj. zaznacza 
odpowiedni kwadrat. 
 
UWAGA!  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego kwadratu, 
wskazanego w pkt 6 Formularza ofertowego (zał ącznik nr 1 do SIWZ), 
bądź zaznaczy kilka kwadratów, Zamawiaj ący przyjmie, że Wykonawca 
oferuje 24 miesi ęczny okres gwarancji, a w kryterium oceny ofert 
„Gwarancja” otrzyma 0 pkt.  
 

13.5 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy 
(Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  
tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów. 

13.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

14. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamó wienia 
publicznego  

 

14.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  
i miejscu. 

14.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania,  
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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14.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

14.5 Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

14.5.1 kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która będzie pełniła funkcję 
kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

14.5.2 potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  

15.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

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

15.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  
w kilku następujących formach: 

15.3.1 pieniądzu; 

15.3.2  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

15.3.3 gwarancjach bankowych; 

15.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.3.5 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. 

15.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie 
określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

15.5 Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy 
z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się  
za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed 
zawarciem umowy. 

15.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca może 
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

15.7 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je  
na oprocentowanym rachunku bankowym. 

 

15.8 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być 
bezwarunkowe,  nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób 
trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia 
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powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 
przepisami prawa): 

15.8.1 nazwę i adres Zamawiającego, 

15.8.2 nazwę i adres Wykonawcy, 

15.8.3 oznaczenie (numer postępowania), 

15.8.4 określenie przedmiotu postępowania, 

15.8.5 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ 
poręczeniem, 

15.8.6 termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy 
oraz okres rękojmi za wady). 

15.9 W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji  
lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które: 

15.9.1 nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 15.8 SIWZ. 

  
15.10 Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych  

we wzorze umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 
  

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej uregulowane są w dziale VI ustawy Pzp. 

17. Informacje ko ńcowe  

17.1 Zamawiający nie przewiduje: 

17.1.1 zawarcia umowy ramowej, 

17.1.2  składania ofert wariantowych, 

17.1.3 składania ofert częściowych, 

17.1.4  rozliczania w walutach obcych, 

17.1.5  aukcji elektronicznej, 

17.1.6  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

17.1.7 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

17.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane  
z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7  
do SIWZ. 
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18. Wykaz zał ączników do SIWZ  

Oznaczenie Zał ącznika  Nazwa Załącznika 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp 

Załącznik nr 4 Lista/informacja w zakresie przynależności do grupy 
kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wzór wykazu robót budowlanych 

Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą brały udział w realizacji 
zamówienia 

Załącznik nr 7 Wzór umowy 
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa 

 
 
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 6 SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 
załączników. 
 

 


