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

www.sosnowa.univa.website.pl/ 

 

Łód ź: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. 

WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA WEWN ĘTRZNYCH INSTALACJI 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

Numer ogłoszenia: 144450 - 2013; data zamieszczenia : 12.04.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego , ul. 

Sosnowa 9, 93-102 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 684 15 68/69, faks 42 684 41 93. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.sosnowa.univa.website.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W 

ŁODZI - WYMIANA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, których celem jest kompleksowa termomodernizacja 

budynków przeznaczonych na działalność statutową Zamawiającego, wschodzących w skład kompleksu 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi w zakresie wymiany 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany wewnętrznej instalacji wentylacji 

mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie stanowi element projektu współfinansowanego ze 

środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 

2013 - oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagroŜeniom i energetyka, działanie II.6 - 

ochrona powietrza. 2. Prace budowlane w szczególności obejmują: 2.1. Roboty demontaŜowe istniejących 
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instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej z utylizacją uzyskanych 

odpadów, z wyłączeniem pozyskanego złomu (rury, grzejniki, kanały wentylacyjne), który zostanie 

przekazany Zamawiającemu do dyspozycji. 2.2. Roboty montaŜowe nowych elementów instalacji 

wewnętrznych centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. 2.3. Prace budowlane towarzyszące 

związane z odtworzeniem stanu istniejącego pomieszczeń, bez których niemoŜliwe byłoby oddanie do 

uŜytkowania wykonanych instalacji. 2.4. Próby i sprawdzenia. Prace porządkowe i utylizacyjne. 3. Ze 

względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o 

realizację przedmiotu zamówienia dokonali wizji lokalnej obiektu. W tym celu Zamawiający wyznacza 

następujące terminy dokonania wizji lokalnej: 1) 18.04.2013 roku - w godzinach 9.00 - 16.00, 2) 19.04.2013 

roku - w godzinach 9.00 - 16.00. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o przeprowadzeniu wizji 

lokalnej (według wzoru zawartego w siwz) poświadczone przez przedstawiciela Zamawiającego. Osoba do 

kontaktu - Krzysztof Wasiak. 4. Zakres prac szczegółowo określają: 1) Projekty budowlano - wykonawcze - 

załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) Kosztorysy 

nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Miejsce 

realizacji przedmiotu zamówienia: Łódź, ul. Sosnowa 9 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 

- miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu 

gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie 

wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z 

przepisów Kodeksu Cywilnego 7. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2013 roku do dnia 24.08.2013 

roku, z zastrzeŜeniem etapowości prowadzenia robót, co jest uzaleŜnione od moŜliwości udostępnienia 

obiektu przez Zamawiającego (dotyczy to miesiąca czerwca). 8. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy 

uzyskanie pozytywnych opinii (protokołów odbiorowych) z czynności odbiorowych dokonywanych przez 

instytucje i urzędy publiczne, bez których nie moŜliwe jest przeprowadzenie i zakończenie czynności 

odbiorowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien wszelkie koszty 

związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 9. Realizacja przedmiotu 

zamówienia winna umoŜliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej działalności. Prowadzone przez 

Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia osób przebywających w budynku 

Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji terminowych, Wykonawca 

zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanych robót lub zmniejszenia ich uciąŜliwości 

w sposób umoŜliwiający Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków. 10. Uwagi realizacyjne: a) 

Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich 

producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równowaŜnych do 

opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) 

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane 

znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy 
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jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 11. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza moŜliwość fakturowania 

etapowego (wystawiania faktur częściowych), jednak nie częściej niŜ raz na miesiąc kalendarzowy do 

wysokości środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie finansowym, b) podstawą wystawienia 

faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub 

końcowy, c) kaŜdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega 

waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 12. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane. 

Dodatkowe kody CPV: - 45.33.10.00-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, - 45.33.11.99-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, - 45.31.10.00-0 - Roboty w 

zakresie okablowania oraz urządzeń elektrycznych, Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a 

następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niŜ podane, pod warunkiem zapewnienia 

parametrów nie gorszych niŜ określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych 

producentów materiałów i urządzeń, naleŜy traktować je jako przykładowe. 2. Wykonawca winien wszelkie 

koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3. Wykonawca po protokolarnym 

przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aŜ do 

dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.11.99-7, 45.31.10.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 24.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w 

wysokości 20.000,00 zł. na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy. 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w 
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oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi 

według formuły spełnia - nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜenie wykazu (wzór w SIWZ) 

zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub 

kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach uŜyteczności publicznej 

zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami) obejmujących prace instalacyjne lub budowlano - instalacyjne na 

wewnętrznych instalacjach sanitarnych - centralne ogrzewanie i/lub wentylacja i/lub ciepło 

technologiczne i/lub ciepła woda uŜytkowa o wartości kaŜdej z nich min. 700.000,00 zł, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które 

Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi 

według formuły spełnia - nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnych 

zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

spełnienie warunku, będzie rozumiane jako: a) dysponowanie kierownikiem budowy, 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

instalacje sanitarne lub instalacje centralnego ogrzewania i wentylacyjne, lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budową, naleŜącym do OIIB i posiadającym 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; b) dysponowanie kierownikiem robót 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy 

lub kierownik robót) w swojej specjalności, naleŜącymi do OIIB i posiadającymi wymagane 
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ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od 

dnia uzyskania uprawnień zawodowych do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ocena 

spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena 

nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz: a) przedłoŜenie aktualnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niŜ 700.000,00 zł b) przedłoŜenie 

dokumentu potwierdzającego znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji finansowej poprzez 

dysponowanie środkami własnymi lub oddanymi do dyspozycji przez instytucje bankowe w 

wysokości nie mniejszej niŜ 700.000,00 zł c) przedłozenie dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca 

złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niŜ 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, Ŝe 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 niŜ 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, Ŝe inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;  

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

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

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

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 

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, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

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

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
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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 niŜ 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 niŜ 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 takŜe 

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

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 
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kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części 

zamówienia podwykonawcy, z podaniem zakresu powierzonych prac, nazwy oraz adresu firmy będącej 

podwykonawcą (wzór w SIWZ), b) formularz cenowy (wzór w SIWZ). c) formularz oferty (wzór w SIWZ). d) 

kosztorysy ofertowe sporządzone z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego 

w przedmiarach robót (kosztorysach nakładczych) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników 

cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kaŜdy z kosztorysów ofertowych. KaŜdy kosztorys 

ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winny zawierać stawki i narzuty przyjęte do 

kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S. e) wykaz osób (kadry technicznej), którymi dysponuje 

lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienie 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie wykonawca 

wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające 

posiadanie stosownych uprawnień budowlanych przez osoby wskazane przez wykonawcę do kierowania 

robotami, tj. kserokopie odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych wymienionych osób wraz 

z aktualnymi zaświadczeniami o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej 

Izby InŜynierów Budownictwa) i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. f) harmonogram rzeczowo - 

finansowy realizacji prac, g) kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, h) oświadczenie 

o dokonaniu wizji lokalnej, poświadczone przez Zamawiającego (wzór w siwz). 

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: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://www.sosnowa.univa.website.pl/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Łódź, ul. Sosnowa 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.04.2013 

godzina 14:00, miejsce: Łódź, ul. Sosnowa 9. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Zadanie stanowi element projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - oś priorytetowa II: 

Ochrona środowiska, zapobieganie zagroŜeniom i energetyka, działanie II.6 - ochrona powietrza.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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