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GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 00, fax 42 714 31 15

Ogłoszenie nr 554080-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Gmina Miasto Zgierz: PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZULICA NORWIDA, ULICA REJA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 47205772100000,
ul. Plac Jana Pawła II 16 , 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200,
7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)-.
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
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pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta

z 23
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winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób
określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE
GMINY MIASTO ZGIERZ- ULICA NORWIDA, ULICA REJA
Numer referencyjny: PŚ.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań jaw przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1) Zamówienie obejmuje kompleksową
realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj", tj.: 1) przebudowę ulicy Cypriana Kamila
Norwida wraz z wlotem skrzyżowania z ul. Bazylijską - w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów oraz
chodników; 2) przebudowę ulicy Mikołaja Reja wraz z wlotem skrzyżowania z ul. Bazylijską - w
zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników; 3) uzupełnienie infrastruktury odwodnienia w
ulicy Cypriana Kamila Norwida, 4) doświetlenie skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Bazylijskiej,
zgodnie z przedstawionym schematem (załącznik nr 1) oraz programem funkcjonalno - użytkowym
(załącznik nr 2). A/ Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji projektowej
Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego obejmuje m. in.: 1) opracowanie kompletnego
projektu budowlanego na budowę drogi, kanalizacji deszczowej oraz doświetlenia skrzyżowania - 5
egzemplarzy w formie papierowej, 2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do
opracowania projektu budowlanego, 3) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe występują - 5 egzemplarzy w formie papierowej, 4)
opracowanie stałej organizacji ruchu, 5) opracowanie STWiORB objętych przedmiotem zamówienia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz. U. 2013.1129 tj. - 3 egzemplarze w wersji
papierowej, 6) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 7) wersję
elektroniczną dokumentacji w formatach edytowalnym i pdf- 1 egzemplarz. B/ Przedmiot
zamówienia w zakresie realizacji robót Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: 1) nawierzchni
asfaltowej szerokości 5,5 m i długości ok. 460 m, 2) chodników o szerokości 2,0 m - dwustronnych
w ciągu ul. Norwida oraz jednostronnych w ciągu ul. Reja, 3) zjazdów indywidualnych, 4)
krawężników okalających jezdnię - betonowe na ławie z oporem 15><30 cm, 5) obrzeży wzdłuż
krawędzi chodników oraz zjazdów - betonowe na podsypce cementowo - piaskowej 8><30 cm, 6)
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odcinka kanalizacji deszczowej długości ok. 85 m - włączenie studzienek wpustowych ul. Norwida
w kanał deszczowy w ciągu ul. Bazylijskiej, 7) oświetlenia - zakup i montaż dodatkowego
wysięgnika lampy na istniejącym słupie oświetleniowym, 8) zieleni - wykonanie trawników, 9)
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. C/ Szczegółowe wymagania i warunki
realizacji zamówienia 1) Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy przed
podpisaniem umowy. 2) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, są
to m. in.: koszty prób, badań, usunięcia ewentualnych kolizji, regulacji wysokościowych. . 3)
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 4)
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: wykona badania geologiczne podłoża
gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne, warunki i uzgodnienia niezbędne do właściwego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 5) Podczas opracowywania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte
rozwiązania. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag. 6) Akceptacja projektu przez
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność
projektu ze stanem istniejącym. 7) Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać akceptację projektu
przez Zamawiającego oraz uzgodnić tymczasową organizację ruchu na czas robót. 8) Wszelkie prace
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić z jak najmniejszą uciążliwością
dla mieszkańców, zapewniając im dostęp do posesji. 9) O planowanych utrudnieniach oraz
zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
10) Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje
zgodności, atesty, certyfikaty. 11) Zamawiający wymaga zakupu i montażu tablic informacyjnych
projektowych w liczbie 2 szt. wskazujących na współfinansowanie zadania ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych, zgodnie ze wzorem, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego. 12)
Zamawiający wymaga wykonania i umieszczenia 2 szt. tablic pt.: „Zgierz się robi" - na początku i
końcu inwestycji, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 13) Planowany okres
realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy do: a) 11.12.2020 r. dla wykonania dokumentacji
projektowej; b) 10.12.2021 r. dla wykonania kanalizacji deszczowej, robót drogowych i
elektrycznych; c) 31.01.2022 r. dla wprowadzenia stałej organizacji ruchu. UWAGA: Zamawiający
wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: - roboty drogowe, -
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roboty sanitarne, - roboty brukarskie. ZAŁĄCZNIKI: 1) Schemat planowanego zagospodarowania
terenu, 2) Program Funkcjonalno - Użytkowy, 3) Mapa sytuacyjno - wysokościowa.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia)'.
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie
wartości do 300.000,00 zł, na warunkach - odpowiednio: - przez Wykonawcę niepodlegającego
wykluczeniu; - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i
rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i
proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o
udzielenie zamówienia podstawowego.
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
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umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-01-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.01.2022 r., w tym: dokumentacja projektowa - do 11.12.2020r. - kanalizacja deszczowa, roboty drogowe oraz
elektryczne - do 10.12.2021 r. - stała organizacja ruchu - do 31.01.2022 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III. 1.3) Zdolność techniczna łub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy,
którzy wykonali (zakończyli wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 400.000,00 zł, odpowiadającą
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z
przedmiotem zamówienia" ), tj. roboty drogowe oraz co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości
minimum 200.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), tj. roboty kanalizacyjne,
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potwierdzone dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności
informacją o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone; UWAGA 1: Wartości wymagane, występujące w dokumentach
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyrażone w walutach obcych będą
przeliczane na polski zloty wg średniego kursu określonego przez NBP (Tabela A kursów
średnich walut obcych) tego środka płatniczego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim
kursie walut - Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego
kolejnego dnia, w którym ta publikacja nastąpi; UWAGA 2: Zamawiający uzna: wykonanie co
najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia oraz o ww. minimalnych wartościach. - dysponują osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
tj.: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, - co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wod. - kan., - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci wod. - kan.; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznej, - co
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci elektrycznej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób na etapie wezwania do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis 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 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały
„wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone". Dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.dotyczy
robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia („związanych z przedmiotem zamówienia"), tj. roboty drogowe oraz
roboty kanalizacyjne.2) 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.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
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złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w szczególności - do podpisania
oferty wraz z załącznikami - o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza. - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE Innych Podmiotów do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli
Wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l)OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 10.000,00 zł, słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.Wadium wnoszone
w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74
8783 0004 0017 2303 2000 0108 . Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie
Urzędu, parter, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania wadium w formie dokumentu elektronicznego
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, w oryginale, na adres: gwarancje@umz.zgierz.pl

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 10 lat)

15,00

Wysokość kar umownych

15,00

Zatrudnienie min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144
PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie uznaje się za
istotne na podstawie art. 144 ust.le PZP, wg którego zmianę postanowień zawartych w umowie
uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną
umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana
znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na
zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w
przypadkach innych, niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 PZP. 3. Zmiany postanowień zawartej
umowy, o których mowa w ust. 1, będą możliwe wówczas, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z
następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych,
które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć (np.: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku
ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, istotna,
odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.), b) wartość zmiany nie przekracza
50%) wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o
których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie
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od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. le PZP; 6) łączna wartość zmian jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza
od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Dokonanie zmian będzie w
szczególności możliwe w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podanych powyżej warunków ich wprowadzenia: 1) w zakresie zmiany
czasu na ukończenie robót: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
- klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające
prowadzenie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w S1WZ
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i
niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych, c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a
dotyczących: - konieczności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczności wykonania
robót nieprzewidzianych; - potrzeby udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy - Prawo zamówień publicznych, a wykonanie których powoduje opóźnienie wykonania
zamówienia podstawowego, d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w
szczególności spowodowane czynnościami formalno - prawnymi i innych podmiotów o
kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury, e) inne
przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością
prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową. 2) w zakresie zmiany
sposobu wykonania umowy (konieczności wykonania tzw. robót zamiennych) - zmiany
technologiczne, materiałowe, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a)
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczę
dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, b)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów
eksploatacji przedmiotu umowy, c) konieczność lub możliwość zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych - nowych, rozwiązań technicznych / technologicznych, niż wskazane w
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dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy okażą się korzystniejsze dla Zamawiające lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych, f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) konieczność
usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy
pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, h)
konieczność uzupełnienia, zmian lub usunięcia wad dokumentacji projektowej. 3) w zakresie innych
zmian - spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siłą wyższą, uniemożliwiającą
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmianą sposobu rozliczania umowy lub
dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, przy czym zmiany
dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu
lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu, c) rezygnacją przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy, przy czym zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac,
zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których
Zamawiający zrezygnuje, d) zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 357 ze
znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego, e) innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub
technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ. 5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień
zawartej umowy, jak: a) zmiana w harmonogramie prac, b) zmiany kluczowego personelu
Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, c) zmiany
Podwykonawców, d) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia e) zmiany danych
Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych, itp. X 6.
Zamawiający przewiduje zmianę umowy zawartej na okres dłuższy, niż 12 miesięcy, jeżeli nastąpi
zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasady podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sposób
uwzględniający w pełni te zmiany, w odniesieniu do części, której te zmiany dotyczą i za okres
obowiązywania tych zmian; każda ze Stron umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do
drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W
szczególności: Ad pkt 1. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisów; Ad. pkt 2 i 3. Zmiana, o której mowa w pkt. 2 i 3 zostanie
dokonana z uwzględnieniem art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.) zgodnie, z którą: - w razie
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez pojęcie
„odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy
zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części
zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, Ad pkt 3.
W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, przez pojęcie "odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej
Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
wynikających z konieczności odprowadzania dodatkowych składek od wynagrodzeń osób
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez
wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w
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realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Ad pkt 2, 3 i 4. Za wyjątkiem tych sytuacji,
o których mowa w pkt. 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego
wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty, o których mowa w
pkt. 2,3 i 4. 7. Wszystkie powyższe postanowienia (z wyj. ust. 6) stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do
wyrażenia takiej zgody. 8. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą
Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-08-10 okres w dniach: (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IY.6.5) Informacje dodatkowe:
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Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: 1)
Justyna Łopalewska, podinspektor, pok. nr 206, tel.: (42)714-32-28 oraz 2) Alina Zawadzka, z-ca
naczelnika, pok. nr 203, tel.: (42)714-38-20; w sprawach proceduralnych: 1) Ewa Stasiak, gł.
specjalista pok. 219, tel.: (42) 714-32-00, 2) Lech Dąbski, naczelnik, pok. 219, tel.: (42) 714-31-64
oraz 3) Agnieszka Sobczak, główny specjalista, pok. 220, tel.: (42) 714-32-34. Postępowanie o
udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),
osobiście lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Główny Specjalista
ds Zamówień Publicznych

Lech Bernard Dębski

OGŁOSZENIE*/iNr ORMACJIĘ*
sporządziła
KOMISJA PRZETARGÓW UMZ
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń i
UMZ .ZAMÓWIENIA
MIA PUBLICZNE
PUBLICZNE"
od
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