numer sprawy: PZP/3/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wnętrz siedziby
głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I.
2. Główny kod CPV:
45000000-7
Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, projektach
wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Opis dotyczący planów związanych z budynkiem:
Przebudowa wnętrz narożnej kamienicy przy Placu Wolności 4 jako główna siedziba Biblioteki
Miejskiej Łodzi, w której na lata 2020 i 2021 zaplanowano przeprowadzenie prac, których
efektem będzie otwarcie na parterze biblioteki, tj. przestrzeni dostępnej dla czytelników:
wypożyczalni, czytelni, miejsca dedykowane dzieciom i młodzieży, sale spotkań. Nasza wizja
modernizacji tego budynku opiera się na koncepcji stworzenia miejsca przyjaznego, otwartego
dla czytelników w samym centrum miasta. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.
Elewacja budynku kilka lat temu przeszła generalny remont.
5. Niniejsze zamówienie dotyczy tylko Etapu I (wskazanego w opracowaniu Dokumentacji
projektowej). Realizacja Etapu I planowana jest w latach 2020-2021.
6. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem, jak poniżej:
Wykonanie przebudowy wnętrz zabytkowej kamienicy i adaptacji do nowych funkcji.
Prace będą głównie obejmowały działania i pomieszczenia na parterze budynku i w piwnicy,
a w szczególności:
- Roboty rozbiórkowe,
- Roboty konstrukcyjne
- Roboty murarskie
- Roboty instalacyjne uwzględniające: instalacje sanitarne (uwaga poniżej – klimatyzacja tylko
w części) i elektryczne
- Roboty wykończeniowe (bez wyposażenia)
UWAGI:
− Rezultatem Etapu 1 ma być uruchomienie biblioteki na parterze dla czytelników. Efektem ww.
prac ma być otrzymanie pozwolenia na użytkowanie parteru.
− Wszelkie prace muszą być tak zorganizowane aby w przyszłości było możliwe
przeprowadzenie Etapu 2.
− Klatka schodowa między parterem a pierwszym piętrem jest objęta ww. pracami, natomiast nie
będzie ona użytkowana w Etapie 1. Należy ją zabezpieczyć wg opracowania.
− Z Etapu 1 Zamawiający usuwa Wyposażenie (poz 1.15 w Przedmiarach prac
ogólnobudowlanych), na które będzie przeprowadzone odrębne postępowanie.
− Z Etapu 1 Zamawiający usuwa Klimatyzację (Przedmiar Sanitarny Etap1), z wyjątkiem prac
wymagających zamurowania, m.in. rurociągi. (realizacja wyłącznie Lp. pkt. 413-417 oraz 430431 oraz 434 wskazanych w Przedmiarach robót sanitarnych etap 1).
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−

Wszelkie ww. prace powinny być powadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i konserwatorskiej. Dokumentacja projektowa przewiduje, iż niektóre z robót wskazanych
w Etapie 1, a dotyczące głównie piwnic i parteru, będą wymagały prac także w innych
miejscach w budynku lub na zewnątrz.

7. Zatrudnienie osób na umowę o pracę:
6.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
6.2. Zamawiający wymaga, aby czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty
ogólnobudowlane lub konstrukcyjne lub instalacyjne, o ile nie są (będą) wykonywane przez
daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
6.3. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracowników
budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane lub konstrukcyjne lub instalacyjne.
6.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył Zamawiającemu wykaz
pracowników zawierający skład osobowy pracowników wykonujących roboty związane
z wykonaniem zamówienia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia
w określonym przez Zamawiającego terminie - załącznik nr 3 do umowy,
b) aby wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi
zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie,
c) aby czynności wskazane w § 5 ust. 3 umowy były wykonywane przez osoby wymienione
w wykazie pracowników,
d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył wykaz osób
realizujących czynności wskazane w § 5 ust. 3 umowy zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w czasie
realizacji przedmiotu zamówienia.
6.5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie
prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez
Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 6.3. Wykonawca jest zobowiązany do
złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający
ochronę zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. b).
6.6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań,
o których mowa w § 5 ust. 4 umowy:
a) za opóźnienie w dostarczeniu wykazu pracowników określonego w § 5 ust. 4 pkt a) umowy
we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,02%
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia, z tym że
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, jeżeli
Wykonawca spóźni się z przedłożeniem wykazu pracowników we wskazanym terminie
w ilości powyżej 10 dni od dnia wymaganego umową na złożenie wykazu pracowników,
b) za niezałączenie do faktur VAT wymaganego wykazu osób realizujących cały zakres
rzeczowy robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
5.000,00 PLN i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego przedmiotowym
obowiązkiem wykazanego w schemacie organizacyjnym karę w wysokości 50,00 PLN,
c) w przypadku umieszczenia w wykazie załączonym do faktury (zgodnie z § 5 ust. 4
pkt. d umowy) osób nie wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,02%
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 umowy, za każdą osobę nie wymienioną
w wykazie pracowników.
8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: całość prac należy wykonać od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia 31.07.2021 r., przy czym co najmniej
roboty rozbiórkowe muszą być zrealizowane do dnia 10.11.2020 r.

3

numer sprawy: PZP/3/2020

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu
nieograniczonego, pn. „Przebudowa wnętrz budynku głównej siedziby Biblioteki
Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź - Etap I”, przedkładamy niniejszą
ofertę:
1. ZAMAWIAJĄCY:
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres /e-mail]

Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Adres e-mail
4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki
w niej zawarte;
4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi
do niej zmianami;
4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

1
2

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.
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4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;
4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia;
4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu
upływu terminu złożenia ofert;
4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy;
4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze
umowy;
4.9. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji;
4.10. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi,
jako podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Lp.

Nazwa podwykonawcy

Część zamówienia / zakres prac wykonywanych
przez podwykonawcę

1

2
itd.

Uwaga:
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby którego
powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.11. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach wykonawca
nie polega następujące części zamówienia:
Lp.

Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę

1

3

niepotrzebne skreślić
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2
itd.

4.12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. CENA OFERTY I KRYTERIA OCENY OFERT
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

5.1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w SIWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.
5.1.1 Cena mojej (naszej) oferty za wykonanie zamówienia wynosi:
Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT)
………………………………………………..…………………….……..… PLN
5.1.2. KARTA OCENY KRYTERIUM – „GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WYKONANE
ROBOTY”
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa wnętrz budynku głównej
siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź - Etap I”,
oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do udzielenia
gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego okres 60 miesięcy i:
wydłużam gwarancję i rękojmię o 6 m-cy
wydłużam gwarancję i rękojmię o 12 m-cy
wydłużam gwarancję i rękojmię o 18 m-cy
wydłużam gwarancję i rękojmię o 24 m-ce
Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat
w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie
oferuje wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi i udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
licząc od dnia odbioru, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” otrzyma 0 pkt.

6. Wykaz załączników
Wykonawcę(ów):

i

dokumentów

przedstawianych

w

ofercie

przez

1) ……………..……………………………………………………………..…………….
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2) ……………..…………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………..………………………….
4) ………………………………………………………………………..………………………….
5) ……………..…………………………………………………………………………………….

………………

Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 3 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. ZAMAWIAJĄCY
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta jest złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wnętrz
budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź Etap I” oświadczam(y) co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam(y),
Zamawiającego
o zamówieniu.

że
w

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu

………………

Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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2. INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1
USTAWY PZP:
Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam(y) na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
1…………………………………………………………………………………….…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2 …………………………………………………………………………………….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………

Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 4 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. ZAMAWIAJĄCY:

Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta jest złożona przez
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wnętrz
budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź Etap I”, oświadczam co następuje:
1. OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
Z POSTĘPOWANIA

O

BRAKU

PODSTAW

WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

………………

Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE
DO WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA
PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14, 16-20 I UST.
5 PKT 1 USTAW PZP
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………………………………….. ustawy Pzp.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu na podstawie ww.
artykułu, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawiam następujące dowody na to,
że podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności:
1. ………………………………………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………………………………………….,
(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności
Wykonawcy)

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że wobec niżej wymienionego/ych podmiotu/tów, o którym/ych mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego/których zasoby powołuję się w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:

1. ………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

2. ………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

3. ……………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

……............…………
Miejscowość / Data

………………….................…………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 5 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)
Dokument, który wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej
1. ZAMAWIAJĄCY:
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wnętrz
budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź - Etap
I”, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/my, że:
należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty*

Lp.
1
2

Podmioty należące do grupy kapitałowej

nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *.
* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych
1. ZAMAWIAJĄCY:
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wnętrz
budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź - Etap
I”, oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu
określonego w pkt 5.1.3.1 SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące roboty:

Lp.

Nazwa, rodzaj i zakres (robót)
wykonanych samodzielnie lub przez
podmiot udostępniający zdolność
techniczną lub zawodową

Wartość
zamówienia
brutto w PLN
(zgodnie z pkt
5.1.3.1 SIWZ)

Okres
wykonania
robót –
do (d,m,r)

Nazwa i adres
podmiotu, na rzecz
którego roboty zostały
wykonane

Robota budowlana polegającą na
budowie

*

lub
przebudowie

*

lub
1
remoncie

*

budynku/budynków,
wykonana w ramach kontraktu

…………………
o wartości
nie mniejszej niż
1.000 000,00 PLN
brutto

…………….….…………………………….
………………………………………………
……………….……………………………..

Zakres w/w robót obejmuje co najmniej
roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne
oraz instalacyjne.
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Oświadczam/y** że:
poz. ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego
ofertę,
poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez
inny/inne** podmiot/y**.
* Odpowiednie zaznaczyć
** Niepotrzebne skreślić

Uwagi:
1. Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót,
o których mowa powyżej.
3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli
faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający
zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie
faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy
wystawionych przez Wykonawcę faktur.
4. 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.
5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
1. ZAMAWIAJĄCY:
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wnętrz
budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź Etap I” oświadczam (oświadczamy), że w celu oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt 5.1.3.2 SIWZ wykazuję (wykazujemy) następujące osoby:
Imię i nazwisko i zakres
wykonywanych
czynności
1

Kwalifikacje zawodowe
2

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej i spełniającym warunki określone w art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
………………………
Kierownik budowy

Nr uprawnień…………………………………………………….
z dnia ………………………..
która przez …… miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ww. ustawy)
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych

…………………………
Nr uprawnień…………………………………………………….
Kierownik robót
sanitarnych
z dnia ………………………..
b) posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
w zakresie instalacji sanitarnych .………lat
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
…………………………
Nr uprawnień…………………………………………………….
Kierownik robót
elektrycznych
z dnia ………………………..

Podstawa
dysponowania
osobą
3

dysponuję*
będę
dysponował*

dysponuję*
będę
dysponował*

dysponuję*
będę
dysponował*

b) posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych .………lat
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* niepotrzebne skreślić

Uwaga:
1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa

z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia,
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).

2. Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić
swój potencjał kadrowy.

………………
Miejscowość / Data

……………………………………..

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY
„Przebudowa wnętrz budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac
Wolności 4, 91-415 Łódź - Etap I”

WZÓR UMOWY STANOWI ODRĘBNY PLIK W FORMACIE pdf*
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Załącznik nr 9 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
W imieniu
…………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.:
„Przebudowa wnętrz budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac
Wolności 4, 91-415 Łódź - Etap I” do dyspozycji Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………….
.
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:
………………………………………………………………………………………………….…
…………..………………………………………………………………...............................…
określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza
i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)

obejmującym:……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 5.1.3 SIWZ,
przez udostępniane zasoby)

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu
zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie
następujący:
……………………………………………………………………………………..……….……
………….…………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….………………
*d) zrealizuję roboty/usługi, których dotyczą udostępniane przeze mnie zasoby,
odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca.

………………………. dnia …………. 2020 roku

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(ych)
do reprezentowania podmiotu

*) jeżeli nie dotyczy przekreślić
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