Ogłoszenie nr 2021/BZP 00089061/01 z dnia 2021-06-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego utrzymywania czystości terenu przed budynkami wolnostojącymi
Biblioteki Miejskiej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Miejska w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369129529
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Wolności 4
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 91-415
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.7.) Numer telefonu: 571 553 080
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego utrzymywania czystości terenu przed budynkami wolnostojącymi
Biblioteki Miejskiej w Łodzi
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abd62e70-d202-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089061/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 13:22
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018568/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi utrzymania czystości
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.biblioteka.lodz.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP /BibliotekaLodz/SkrytkaESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza
– nazwa – Biblioteka Miejska w Łodzi) oraz poczty elektronicznej e-mail:
zamowienia@biblioteka.lodz.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): [numeracja zgodna z SWZ] 33.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że:33.1.1. Administratorem danych
osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Pl. Wolności 4, Łódź, tel.: 571 553
080, e-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl. 33.1.2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece Miejskiej
w Łodzi jest Pani Joanna Smoleńska e-mail: daneosobowe@biblioteka.lodz.pl. 33.1.3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
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postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 33.1.4. Podanie danych osobowych jest
warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 33.1.5.
Przepisy szczególne dotyczące prowadzonego postępowania znajdują się w ustawie z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 33.1.6. Dane osobowe mogą być udostępniane
innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a
ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe,
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dane
osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji
prawnych, w tym umów międzynarodowych. 33.1.7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do
czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 33.1.8. W związku z przetwarzaniem danych
osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:a) dostępu do treści swoich
danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;b) sprostowania danych, na podstawie art.16
ogólnego rozporządzenia. 33.1.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 33.1.10. Dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 33.1.11. Wykonawca, wypełniając
obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZP/3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kompleksowego utrzymywania czystości terenu przed budynkami wolnostojącymi
Biblioteki Miejskiej w Łodzi
4.2.6.) Główny kod CPV: 90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, w trakcie obowiązywania Umowy, może skorzystać z prawa opcji
i powiększyć wielkość przedmiotu Umowy, jednak nie więcej niż o 25% wartości Umowy
określonej w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
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rozliczenie Usługi nastąpi przy zastosowaniu stawki określonej w § 6 ust. 1 Umowy.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego
lub zwiększenia powierzchni używanej przez Zamawiającego. Do praw i obowiązków
Wykonawcy oraz Zamawiającego, a także zasad rozliczania Usług wynikających z prawa opcji,
zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona
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.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[numeracja zgodna z SWZ] 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 8.1.4. zdolności technicznej
lub zawodowej: 8.1.4.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie:
co najmniej 1 usługę sprzątania o wartości nie mniejszej niż 45.000 PLN brutto terenów zieleni,
placów, osiedli mieszkaniowych lub innych terenów miejskich lub wiejskich o powierzchni
minimum 1.000 m2, a usługa trwała co najmniej 12 miesięcy (do dnia otwarcia ofert Wykonawca
musi realizować wykazaną usługę co najmniej przez 12 miesięcy).
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Uwagi:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.
2) W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usług zrealizowanych przed
upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac,
dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres / wartość usług, o
których mowa powyżej.
4) 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.
5) 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.
6) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u
podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
[numeracja zgodna z SWZ]9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem
nr 3a do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 4a do SWZ.9.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9.1.2. Oświadczenie, o
którym mowa w pkt 9.1 SWZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert.9.1.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.9.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona obejmują:9.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:9.2.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp,9.2.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,9.2.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,9.2.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5a do
SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa
każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).10.6. Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby (Załącznik 3b i Załącznik 4b do SWZ).10.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej
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oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowy środek dowodowy, aktualny na dzień
złożenia:10.8. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:10.8.1. art. 108
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,10.8.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,10.8.3. art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,10.8.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. – zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SWZ.12.6. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których
mowa w pkt. 9.2, przy czym:12.6.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.1 składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,12.6.2. podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt 9.2.2, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: [numeracja zgodna z SWZ]9.1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ.9.1.1.W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym
mowa w pkt 9.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.1.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i
stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert.9.1.3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.9.2.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona obejmują:9.2.2.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku ś wiadczeń
powtarzających się lub ciągłych ró wnież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalnoś ci jest kró tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoś ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotó w, na rzecz któ rych usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodó w okreś lających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o któ rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz któ rego usługi zostały wykonane, a w przypadku ś wiadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentó w – oś wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ś wiadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Wzór wykazu usług stanowi
Załącznik nr 7 do SWZ.Uwagi:1)Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 9.2.2., dotyczy usług, w
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2)Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt. 9.2.2., Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe,
które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej.3)Okres wyrażony w latach, o którym
mowa w pkt. 9.2.2. liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.10.3.Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór
zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.10.6.Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 3b i Załącznik
4b do SWZ).12.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z
Załącznikiem nr 6 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

[numeracja zgodna z SWZ]12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.12.2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 8.1 SWZ.12.3. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1
SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.12.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).12.5. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.12.6. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć
aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.2, przy
czym:12.6.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,12.6.2. podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt 9.2.2, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.1 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we
wzorze umowy (Załączniku nr 9 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
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7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (/BibliotekaLodz/SkrytkaESP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Biblioteka Miejska w Łodzi) i udostępnionego również na
miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
[numeracja zgodna z SWZ]
34.1. Zamawiający nie przewiduje:
34.1.1. zawarcia umowy ramowej,
34.1.2. składania ofert wariantowych i częściowych,
34.1.3. przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,
34.1.4. rozliczania w walutach obcych,
34.1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
34.1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
34.1.7. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
34.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań.
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