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

bip.strazmiejska.lodz.pl

Łódź: Miejska Aplikacja Koordynacji Służb w Łodzi

Numer ogłoszenia: 208782 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Łodzi , ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 250 

22 28, faks 42 250 22 32.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Miejska Aplikacja Koordynacji Służb w 

Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia 

jest zaprojektowanie, dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu pn. Miejska Aplikacja Koordynacji Służb 

oraz świadczenie usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy. 

Szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia 

obejmuje w szczególności: 1)Opracowanie projektu systemu pn. Miejska Aplikacja Koordynacji Służb w 

oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego, tak, aby rozwiązanie spełniało wymagania 

Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 2)Wykonanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia i utrzymania systemu pn. Miejska Aplikacja Koordynacji Służb na podstawie 

opracowanego projektu. 3)Konfigurację i uruchomienie oprogramowania systemu pn. Miejska Aplikacja 

Koordynacji Służb. 4)Przeprowadzenie niezbędnych testów Systemu. 5)Wykonanie dokumentacji po 

wykonawczej Systemu. 6)Wykonanie instrukcji użytkowania Systemu. 7)Przeszkolenie wskazanych 

przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i administrowania systemem Miejskiej Aplikacji 

Koordynacji Służb w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8)Świadczenie usług 

Strona 1 z 11

2015-08-13http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208782&rok=20...



gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego wdrożonego systemu przez okres 12 od daty jego 

uruchomienia..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa do zamówienia uzupełniającego o wartości 

do 20% sumy umowy, na następujących zasadach: a.W zakresie dodatkowych Modyfikacji zleconych 

przez Zamawiającego; b.Zamówienie uzupełniające realizowane będzie pod warunkiem posiadania 

przez Zamawiającego środków finansowych; c.Zamówienia uzupełniające będą realizowane na takich 

samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w cenach zaoferowanych w złożonej ofercie - 

Załącznik nr 2; d.Brak wykonania przez Wykonawcę zamówienia uzupełniającego będzie traktowane, 

jako brak realizacji zapisów umowy. W takim przypadku zastosowane zostaną zapisy §5 umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.51.70.00-5, 72.00.00.00-8, 

80.51.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 86.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. 2. 

Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z 

późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Straży Miejskiej w Łodzi w GETIN BANK S. A. ODDZIAŁ W ŁODZI NR 72 1560 0013 2026 0000 0169 

0004 a wadium w formie niepieniężnej (oryginał dokumentu) należy złożyć w odrębnej kopercie 

dołączonej do oferty. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać zapis: Wadium w przetargu 

nieograniczonym na procedurę pn. Miejska Aplikacja Koordynacji Służb w Łodzi (nr spr. AZ/231/1/15). 

4.Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1)dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - złożenie 
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oryginału wadium wraz z ofertą, 2)dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie wpłaty przez bank 

zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina). 5.Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium na okres związania ofertą. 6.Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi 

zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania 

wykonawcy wobec zamawiającego wynikające z zapisów specyfikacji dotyczących wadium do 

wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie zamawiającego przedstawione gwarantowi w 

formie pisemnej w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. 7.W/w gwarancje i poręczenia nie 

mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków ani merytorycznych, ani formalnych w zakresie 

wypłaty gwarantowanej kwoty. 8.Zwrotu lub zatrzymania wadium zamawiający dokona zgodnie z art. 46 

Ustawy. 9.Wykonawca, którego oferta przed terminem składania ofert nie będzie zabezpieczona 

dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, a 

jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2.Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z 

późn. zm.). 3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Straży Miejskiej w Łodzi w GETIN BANK S. A. ODDZIAŁ W ŁODZI NR 72 1560 0013 2026 

0000 0169 0004. 4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione najpóźniej w 

dniu podpisania umowy. 5.Szczegółowa regulacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy znajduje się w art. 147 - 151 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

postępowaniu dotyczące:1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
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koncesji, zezwolenia lub licencji. 1.Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

składają wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy, 

sporządzone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 (w formie oryginału); 2)opłacona 

polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedstawić dokument lub 

dokumenty potwierdzające, że wykonawcy łącznie są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

nie mniejszą niż 100.000 zł. W przypadku wykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą w ramach spółki cywilnej należy przedstawić dokument lub dokumenty 

potwierdzające, że wspólnicy spółki cywilnej łącznie są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

nie mniejszą niż 100.000 zł nie jest dopuszczalne przedstawienie dokumentów 

potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spółki cywilnej. 2.Wykonawcy 

ubiegający się o uzyskanie zamówienia składają wraz z ofertą następujące dokumenty i 

oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 Ustawy: 1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru 

określonego w Załączniku nr 4 (w formie oryginału); 2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 3)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4)aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
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składają wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej, sporządzoną według wzoru określonego w Załączniku nr 5 (w formie oryginału). 

4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)nie zalega z uiszczeniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.W 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

wykonawców (konsorcja), dokumenty wskazane w ust. 2 - 4 składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a pozostałe dokumenty wykonawcy 

składają wspólnie. 7.W przypadku spółki cywilnej obowiązują następujące zasady dotyczące 

składania dokumentów: 1)dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz odpowiednio ust. 3 pkt 

1 i ust. 4 składa każdy ze wspólników spółki cywilnej; 2)dokument wskazany w ust. 2 pkt 3 

oraz odpowiednio ust. 3 pkt 2 i ust. 4 składa każdy ze wspólników spółki cywilnej lub wspólnicy 

składają jeden wspólny dokument, w którym muszą być wskazani wszyscy wspólnicy spółki 

cywilnej; 3)dokument wskazany w ust. 2 pkt 4 oraz odpowiednio ust. 3 pkt 2 i ust. 4 składa 

oddzielnie każdy ze wspólników spółki cywilnej oraz spółka cywilna jako całość. Pozostałe 

dokumenty wspólnicy spółki cywilnej składają wspólnie. 8.Wykonawca składa dokumenty w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców muszą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tych wykonawców. 9.W przypadku, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 

zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

10.Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z 
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tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę; tłumaczenie nie musi być 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 11.Zamawiający nie dopuszcza składania 

elektronicznych kopii dokumentów. 12.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 13.Uzupełnienie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, musi nastąpić 

w formie pisemnej, tj. wykonawca musi doręczyć zamawiającemu przed upływem 

wyznaczonego terminu oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

podlegających uzupełnieniu dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 

dwa zamówienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, przez co 

należy rozumieć wykonanie: a)co najmniej dwóch zamówień o wartości, co najmniej 120 000 

zł brutto każde, które zawiera zakres obejmujący łączne wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz wdrożenia lub rozbudowy systemu wspomagającego służby miejskie (co najmniej dwie).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a)Wykonawcy winni posiadać zdolność kredytową lub wolne środki finansowe na kwotę nie 

mniejszą niż 50 000,00 zł brutto; b)Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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

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

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

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

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;

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

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

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

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

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

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

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

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

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

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

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

1 - Cena - 80

2 - Kryterium poza cenowe - 10

3 - Cena za zamówienie opcjonalne w zakresie zlecania modyfikacji - prawo opcji - 5

4 - Cena za zamówienie opcjonalne w zakresie udzielenia licencji do kodów źródłowych wraz z ich 

przekazaniem - prawo opcji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://bip.strazmiejska.lodz.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska w Łodzi 

ul Kilińskiego 81 90-119 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Straż Miejska w Łodzi - sekretariat ul Kilińskiego 81 90-119 Łódź.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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