
 
        

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna  I i II stopnia 

im. H. Wieniawskiego w Łodzi 

93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

Tel.   (42 ) 681 15 68, 681 15 69 

Fax. (42) 684 41 93 

http://www.muzyczna.neostrada.pl 

e-mail: sekretariat@muzyczna.neostrada.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W  

Z A M Ó W I E N I A  

 

 

 

 

„ R e m o n t  d a c h u  b u d y n k u  s z k o ł y  I  s t o p n i a ,  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e j  S z k o ł y  

M u z y c z n e j  I  i  I I  s t o p n i a  i m .  H .  W i e n i a w s k i e g o  w  Ł o d z i  

9 3 - 1 0 2  Ł ó d ź ,  u l .  S o s n o w a  9 ”  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzyczna.neostrada.pl/
mailto:sekretariat@muzyczna.neostrada.pl


 
        

 

 

Rozdział I.   Nazwa i adres zamawiającego 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna  I i II stopnia 

im. H. Wieniawskiego w Łodzi 

93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

Tel.   (42 ) 681 15 68, 681 15 69 

Fax. (42) 684 41 93 

http://www.muzyczna.neostrada.pl 

e-mail: sekretariat@muzyczna.neostrada.pl 

 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż 

kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) – zwanej dalej „ustawą”. 

 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia Samorządu 

Przedmiotem zamówienia jest „ Remont dachu w  budynku  szkoły I stopnia, Ogólnokształcącej Szkoły     

Muzycznej I i II stopnia im H. Wieniawskiego w Łodzi  ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź” 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w opisie i przedmiarze robót, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 7 do siwz. 

Znaki towarowe wskazane  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

stanowiącej Załącznik nr 7 do siwz, należy traktować jako przykładowe. 

2. Kody CPV: 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  (Kod główny  CPV )      

 

3. Warunki gwarancji: 

- Wykonawca udzieli minimum 5 - letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty 

podpisania protokółu odbioru końcowego wykonanego zamówienia.  

- Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do siwz. 

 

 

Rozdział IV. Zamówienia częściowe, uzupełniające, oferty wariantowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 

zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia 

w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców. 

 

 

Rozdział V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Zamówienie należy wykonać w następującym terminie: 

- rozpoczęcie robót: w terminie 2 dni od daty podpisania umowy, 

- zakończenie robót  – podpisanie protokołu odbioru końcowego: do dnia  30 czerwca 2011 r. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9. 

 

 

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust.1 

ustawy): 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

      Wykonawca powinien wykazać, że wykonał  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie 

roboty budowlane odpowiadające  swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot 

zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                i prawidłowo 

ukończone; 

      Za zamówienie o podobnym charakterze i stopniu trudności zamawiający uzna remont połaci dachowej z 

położeniem nowej papy termozgrzewalnej w budynkach użyteczności publicznej  o wartości co najmniej 

70.000 zł brutto w każdym obiekcie.  

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. dysponowania osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez 

wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII siwz, według formuły spełnia – nie 

spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 1, jeżeli złoży odpowiednie 

oświadczenie. 

 

 

Rozdział VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                               

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz. 

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy         i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania – wg załącznika nr 8 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone 

(potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w punkcie 6.2) 

3. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest dołączyć  do 

oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, złożone według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2     do siwz. 

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega                   

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (punkt 2 niniejszego 

Rozdziału), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w 

punkcie 3 niniejszego Rozdziału. 

6. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę na każdej zapisanej stronie. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (punkty 2 i 4 niniejszego Rozdziału), kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 



 
        

 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim 

przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  

a. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                              

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu  i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo 

należy załączyć do oferty (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie). 

 

 

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                   

do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.  

W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę, otrzymania korespondencji w dniu jej wysłania przez 

zamawiającego, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości. 

Zamawiający przyjmie, iż korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu podany przez 

wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy               z treścią 

korespondencji.  

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże pisemnie wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swoich 

stronach internetowych. 

5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, wówczas informację o terminie zebrania umieszcza 

także na swoich stronach internetowych; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na 

zebraniu pytania o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 

bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zamawiający doręczy niezwłocznie wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swoich stronach 

internetowych. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób zmiany specyfikacji zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz zamieści na swoich stronach internetowych. Każda wprowadzona przez zamawiającego 

zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści informację na swoich stronach internetowych oraz 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół. 

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w pkt 5, zawiadomienia, 

wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa                  

w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.  



 
        

 

9. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. 

10. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154) z uwzględnieniem 

możliwości technicznych i organizacyjnych zamawiającego. 

11. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest pracownik zamawiającego: 

- Pan Krzysztof Wasiak;  Łódź, ul. Narutowicza 122 , pokój nr 4,  tel. (42) 681 15 68, 681 15 69. 

 

 

Rozdział IX.   Wadium 

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział X.   Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                  

z upływem terminu składania ofert. 

 

 

Rozdział XI.   Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale III siwz oraz w Załącznikach nr 6 i 7 do siwz.  

2. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących). 

Oferty nieczytelne zostaną, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, odrzucone. 

3. Składana oferta  powinna zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do siwz, 

2) kosztorys ofertowy zgodny z opisem i przedmiarem stanowiącym Załącznik nr 6 do siwz, 

3) oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VII siwz, 

4) oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 4 do siwz - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, składające się na ofertę, muszą być podpisane przez wykonawcę,                  

z zastrzeżeniem oświadczeń i dokumentów składanych przez inne podmioty, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy oraz w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający               

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozdział VII punkty: 2 i 4). 

Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane odpowiednio przez wykonawcę 

lub podmioty, o których mowa powyżej.  

Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony załączników, zostały zaparafowane 

przez wykonawcę. 

5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, należy wypełnić ściśle według 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania zmian warunków określonych 

przez zamawiającego. 

6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta. 

7. Zamawiający zaleca złożenie oferty w kopercie zaadresowanej  

do zamawiającego, z oznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia. Koperta powinna być opatrzona 

dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty 

zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu               

do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone przed 



 
        

 

upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w pkt. 7 i 8 niniejszego rozdziału oraz 

dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”. 

 

 

Rozdział XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Sosnowa 9 w pokoju nr 2 (sekretariat)                   

nie później niż do dnia 9 maja 2011 r. godz. 10:00 czasu lokalnego. 

2. Oferty złożone po wymienionym wyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie zamawiającego w Łodzi, 

ul. Sosnowa 9 - pokój nr 2 w dniu 9 maja 2011 r. o godz. 10:15 czasu lokalnego. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

6. Na pisemny wniosek wykonawców, zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa             

w pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. 

 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 

1.  Wykonawca dokona obliczenia ceny ofertowej w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego w układzie 

pozycji określonym we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz. W kosztorysie ofertowym muszą być 

wycenione wszystkie pozycje. Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji będzie skutkować odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w Rozdziale III siwz oraz w Załącznikach nr 6 i 

7 do siwz. 

3. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia oraz należny podatek 

VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem. 

4. Cena ofertowa powinna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie. 

5. Cena określona w ofercie (z należnym podatkiem VAT) będzie wynagrodzeniem umownym (maksymalnym) 

za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zamówienia. 

6. Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru i obmiarów wykonanych robót oraz 

kosztorysu powykonawczego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne                                     

do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych                    

do prawidłowego wykonania umowy. 

 

 

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty rozumiana, jako wartość całkowita oferty brutto – cena = 

100%. 

2. Oferty będą oceniane w skali od 1 pkt do 100 pkt wg wzoru:  

ilość punktów oferty badanej = (wartość oferty najniższej : wartość oferty badanej) x 100 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą dla zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

złożona przez wykonawcę, który spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oceny formalnej i merytorycznej ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców dodatkowych wyjaśnień, dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 



 
        

 

6. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy): 

1)  oczywiste omyłki pisarskie (tj. omyłki polegające np. na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu 

wyrazu lub jego części, mylnej pisowni, błędzie logicznym lub gramatycznym, błędzie pisarskim lub 

błędzie mającym postać innej niedokładności przypadkowej, których poprawienie nie prowadzi                     

do zmiany rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy),  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

(np. widoczny niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu 

nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, mający charakter bezsporny i nie budzący 

wątpliwości, możliwy do ustalenia na podstawie oferty. Popełniona omyłka powinna być możliwa do 

poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania 

wyjaśnień wykonawcy. Konieczność odwoływania się do wiadomości specjalnych oraz posłużenie się 

przy wyjaśnianiu istoty błędu specjalistami wyklucza możliwość uznania omyłki za oczywistą), 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (tj. omyłki, których charakter zezwala na ich samodzielne 

poprawienie przez zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień wykonawcy.  

Z okoliczności postępowania wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymogami 

zamawiającego, natomiast zamawiający posiada wszystkie dane do dokonania czynności poprawy, w 

związku z czym nie będzie zmuszony w sposób istotny ingerować w treść oferty. Omyłka może dotyczyć 

również ceny, czyli istotnego elementu oferty, co nie musi oznaczać, że ma ona charakter istotny w 

stosunku do całej oferty.) 

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Oferta wykonawcy, który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 3 w terminie 3 dni                   

od dnia doręczenia zawiadomienia zostanie, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy odrzucona. 

7. Komisja dokona oceny ofert  w odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy (inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,             

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (inne omyłki polegające na niezgodności oferty  

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Wynik postępowania ze wskazaniem: najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), albo imienia i nazwiska, 

siedziby albo adresu zamieszkania i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienia jej 

wyboru, a także nazw (firm), albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert                

i łączną punktację, zgodnie z przepisami art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy zostanie ogłoszony poprzez:  

1) jednoczesne zawiadomienie  (pisemnie lub faksem) wykonawców, którzy złożyli oferty,  

 2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Sosnowa 9  (parter), 

3)  zamieszczenie informacji na stronach internetowych zamawiającego: http:// www.muzyczna.neostrada.pl 

   10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

-  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta 

http://www.muzyczna.neostrada.pl/


 
        

 

oraz zamieści informacje na  stronie internetowej http:// www.muzyczna.neostrada.pl 

 

 

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a jego oferta uzyska największą ilość punktów, zgodnie z przyjętym 

kryterium oceny ofert (Rozdział XIV siwz). 

2. Przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający zawiadomi wykonawcę o przyznaniu mu 

zamówienia. W powiadomieniu zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy. 

3. Przy zawarciu umowy z wykonawcą zastosowanie będą miały przepisy ustawy, w szczególności art. 94 oraz 

odpowiednie art. 139 – 151 ustawy. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 

było wymagane), zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, która otrzymała 

najwyższą ilość punktów bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzić będą 

przesłanki, które powodują unieważnienie postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

5. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić solidarną odpowiedzialność                       

za wykonanie umowy. 

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub                      

w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić               

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

 

Rozdział XVI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

Rozdział XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień 

niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.                                                                           

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału, 

 Wykluczenia odwołującego się z postępowania, 

 Odrzucenia oferty odwołującego  

3. Wykonawca w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania może poinformować zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do 

której jest on zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie. 

4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje 

czynności zaniechanej informując o tym wykonawców. 

 

 

Rozdział XVIII. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający: 

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

- zawrze umowę tylko z jednym wykonawcą, 

http://www.muzyczna.neostrada.pl/


 
        

 

- nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, 

- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, 

- nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,  

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom (odpowiedzialność z tytułu jakości oraz terminu wykonania zamówienia ciąży na 

wykonawcy). 

3. Postępowanie zostanie unieważnione, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 93 ustawy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Załącznik  nr 1 – Oświadczenie  o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu – wzór; 

Załącznik  nr 2 –  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia – wzór; 

Załącznik  nr 3 –    Formularz  oferty;  

Załącznik  nr 4 –    Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom – wzór; 

Załącznik  nr 5  Wzór umowy.  

Załącznik  nr 6– Opis i przedmiar robót, 

Załącznik  nr 7– Specyfikacje  techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych 

Załącznik  nr 8-      Doświadczenie wykonawcy 

 

 

Łódź, dnia  15 kwietnia 2011 r.  
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