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                          i załącznikami  
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ustawą.  

  

ROZDZIAŁ I Forma oferty  
  

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane 

dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (siwz).  

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.   

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.  

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.  
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5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.   

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.  

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.   

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych.   

10. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:  

1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robot 

budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.  

2) Przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem podstawowym.  

3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami 

zamówienia podstawowego.  

4) całkowita wartość tego zamówienia wynosi 20 % i została uwzględniona przy 

obliczaniu jego wartości;  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący 

sposób: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi ul. Smutna 28, 91-729 

Łódź przetarg nieograniczony, "oferta na Budowę nowej siedziby Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze zaprojektuj i wybuduj " oraz „nie 

otwierać przed 11.05.2018 r., godz. 11:00”. Nadto koperta powinna zawierać nazwę  

wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po 

terminie.  

13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, 

zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe 

wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za 

nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie 

złożona do pok. 305 (sekretariat) WORD w Łodzi, przy ul. Smutnej 28. 

   

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty  
  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert.  

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I 

pkt 12 z dopiskiem „wycofanie”.  

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż 

ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie 

o zmianie pociąga  za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 

dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe 

oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  i 

zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym 

koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert.  
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3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 

wniesienia odwołania.  

  

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia  

  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy.  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.  

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;  

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz;  

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.  

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej:  

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres 

obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i 

rękojmi.  

  

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania  

  

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.  

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 

załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie 

kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 

utrwalania obrazu treści złożonych ofert.  

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość 

żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym 

wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.  

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników 

koszty te pokrywa wnioskodawca.   

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 

1503  z późniejszymi zmianami)”.  

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

  

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.   
  

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:  

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;  

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega 

wykonawca:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w 

sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności.  
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2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Minimalny poziom zdolności:   

- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub 

finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca 

wykaże, że:  

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej 

niż 1.500.000 zł  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać 

łącznie.   

  

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie 

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 

NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający 

przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.  

  

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Minimalny poziom zdolności:   

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca 

wykaże, że:  

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

minimum:  

a1) jedną dokumentację projektową jednego budynku użyteczności publicznej*,  

o kubaturze min. 6000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno- 

budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz  

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;  w tym budowę dróg lub placów  

o wartości minimum 300.000 złotych 

oraz 

  

a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku 

użyteczności publicznej*, o kubaturze min. 6000 m3 w zakresie wielobranżowym 

(tj. roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne  

i elektryczne), wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

oraz 

a3) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie dróg lub placów o wartości 

minimum 300.000 złotych 

 

Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i oraz a2 i a3,  mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub  

w oddzielnych zamówieniach.  Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj  

i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie 

odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna 

robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie 

odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2 i a3. 
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Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.   
  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

  

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z 

wymienionych poniżej stanowisk:  

  

b1) Projektant branży architektonicznej:  
Wymagane kwalifikacje:  

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

to jest do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

Wymagane doświadczenie  

- nie mniej niż 5 – letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym 

wykonanie minimum jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

obejmującej budowę jednego obiektu użyteczności  publicznej* wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  

b2) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej:   
Wymagane kwalifikacje:  

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

to jest do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń,  

Wymagane doświadczenie zawodowe:   

- nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym 

wykonanie: minimum jednej dokumentacji projektowej na budowę jednego 

budynku użyteczności publicznej*. 

 b3) Projektant branży sanitarnej:  

Wymagane kwalifikacje:  

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

to jest do projektowania bez ograniczeń w specjalności zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia 

terenu, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.   

Wymagane doświadczenie zawodowe:    

- nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.   

b4) Projektant branży elektrycznej:  

Wymagane kwalifikacje:  

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

to jest do projektowania bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych  

Wymagane doświadczenie zawodowe:    

- nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.  

b5) Projektant branży drogowej:   

Wymagane kwalifikacje:  
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- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

to jest do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.  

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

- nie mniej niż 3 –letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym 

wykonanie: minimum jednej dokumentacji projektowej na budowę dróg i placów 

postojowych.  

B6) Kierownik budowy :  
Wymagane kwalifikacje:  

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie to jest do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno 

budowlanej bez ograniczeń,  

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

- nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy, w tym na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 

jednego budynku użyteczności publicznej* o kubaturze min. 10 000 m3 w zakresie 

wielobranżowym (tj. roboty  konstrukcyjno - budowlane i wykończeniowe oraz 

instalacje sanitarne i elektryczne).  

B7) Kierownik robót sanitarnych:  
Wymagane kwalifikacje: 

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń,   

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji cieplnych, wentylacyjnych oraz sieci i instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych,  

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

- nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót,  

B8) Kierownik robót elektrycznych:  

Wymagane kwalifikacje:  

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń,  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi  w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.  

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

- nie mniej niż 5 –letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót.  

  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

  

Uwaga:  
Należy podać daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z 

posiadanego zaświadczenia.  

W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia przez osoby, którymi dysponuje lub będzie 

dysponował wykonawca, należy podać w wykazie osób:  

- w przypadku kierownika budowy/ kierowników robót dokładnie nazwę zajmowanego 

stanowiska i nazwę zadania inwestycyjnego oraz okres sprawowania funkcji (od dnia 

rozpoczęcia do dnia zakończenia sprawowania funkcji);  



 9 

- w przypadku projektantów - nazwę zadania projektowego opracowanego przez projektanta 

oraz okres jego projektowania (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia projektowania przez 

projektanta). 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 1332) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia 

budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie.  

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i 

w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane 

odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i 

na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

Ilekroć w siwz jest mowa o:  
-„budynku użyteczności publicznej” należy przez to rozumieć budynek użyteczności 

publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2015 poz. 1422);  

- „kierowniku budowy” lub „kierowniku robót ” należy przez to rozumieć kierownika 

budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).  

  

3. Potencjał podmiotu trzeciego:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych;  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia;  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane;  

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których 

mowa w  ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie, 

o którym mowa w pkt 3 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 1 siwz.  

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:  

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w 

pkt 1, tj.:  
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a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez 

spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze 

wspólników oraz oddzielne na spółkę.  

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez 

spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze 

wspólników oraz oddzielne na spółkę.  

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem.   

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem.  

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert;  

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem.  

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności;   

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;   

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.).   

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.: 

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z 

wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum 

będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.  

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem.  

b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie 

wykonawcy;   

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. 

wykaz.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne 

dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem  

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty;  
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W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. 

wykaz.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne 

dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;   

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:  

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;  wraz z Formularzem cenowym, 

zaakceptowanym wzorem umowy, 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.   

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 siwz, jeżeli 

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania 

podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do siwz);   

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.  

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 

zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

4)  oświadczenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz 

wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy 

podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane i wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

5) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

6) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowaniu 

  

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej:  
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;  

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

7. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.  
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1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba 

lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale V pkt 4 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty.  

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.  

7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania.  

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie  

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.  

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

11) Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
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ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni  

  

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

Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia 

wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 
(Dz. U. z  2016 r. poz. 1126) zamiast  dokumentów:  

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. 

Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 

21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz złożenia 

tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
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właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze 

ww. Rozporządzenia stosuje się.  

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego 

przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.   

  

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia  

  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 30.09.2019r. 

2. Terminy poszczególnych etapów prac wynikają z załącznika nr 1a – Formularza 

cenowego 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w 

przedmiocie    

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  w 

przedmiocie umowy w przez okres 60 miesięcy – na roboty budowlane i zamontowany 

osprzęt.  

5. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy. Okres gwarancji 

wynosi minimum 60 miesięcy – na całość inwestycji,  licząc od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

  

ROZDZIAŁ VIII Wadium  
  

1. Wadium należy wnieść w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do 

zamawiającego.   

2. Wadium może być wnoszone:  

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego  Nr konta: Bank 

BGK Oddział w Łodzi    83 1130 1163 0014 7158 3320 0001 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu 

wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy 

wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.   

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia:  

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz  z 

tłumaczeniem na język polski,  

2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 

jurysdykcji sądów polskich.   
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6.  W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać:   

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie 

zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,   

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie 

wadium w sposób nieprawidłowy.   

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.  

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:   

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po jego stronie,  

2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.  

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego.  

14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium  lub 

dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.  
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ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym   

  

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.  

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy 

przekazywaniu następujących dokumentów:  

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,  

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,  

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,  

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,  

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,  

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,    

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,  

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,  

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 

185 ustawy. 

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument ze 

skanować i przesłać.  
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia  oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów 

faksem lub  e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał 

korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od 

ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.  

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a 

wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.  

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na 

ten adres.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.  

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. 

Anna Górska, p. Joanna Graczyk tel. 42 637 31 96 w godz. 07:30 – 15:30, fax 42 678 

10 37, email: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl  
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

mailto:zamowienia.publiczne@word.lodz.pl
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10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9.  

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.  

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie 

internetowej.  

  

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty  
  

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.   

2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane 

informacje o przedmiocie zamówienia.  

3. Cena będzie sumą elementów składowych – wymienionych w Formularzu cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.  

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 

trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

  

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert  

  

1. Ofertę należy złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, ul. Smutna 28,91-729 

Łódź, II piętro,  pok. nr 305, w terminie do dnia 11.05.2018 r., do godz. 10:30.  

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.  

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową  

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.  

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 11.05.2018 r., o godz. 11:00 w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu drogowego, II piętro, sekretariat . Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w 

nim uczestniczyć.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 

powołaną Zarządzeniem Dyrektora WORD w Łodzi.   

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy.   

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej  

  

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi 

punktowe:  

a) Cena - 80 % 

b) Gwarancja – 20 % 

2.  Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz zawierać ewentualne upusty. 

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

 

Do porównania złożonych ofert przyjęta będzie cena wskazana na Formularzu oferty, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Punkty za kryterium CENA  oblicza się następująco: 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali Wykonawcy 

otrzymają odpowiednio mniej punktów, wyliczonych według  wzorów 

 

 C = Cmin  / Cx   x 100  pkt 

  gdzie: 

  C  - liczba punktów przyznanych za kryterium cena  

  C min  - najniższa cena brutto wybrana z ofert podlegających ocenie  

  C x  - badana cena brutto oferty ocenianej 

3. Gwarancja Punkty za kryterium zostaną przyznane wykonawcom na podstawie 

oświadczenia dotyczącego okresu gwarancji zawartego w formularzu oferty, Komisja 

dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady. 

Gwarancja minimum 60 miesięcy - 0 punktów 

gwarancja  61-65 miesięcy  - 5 pkt 

gwarancja 66 – 70  miesięcy – 10 pkt 

gwarancja 71 - 75 miesięcy – 15 pkt 

gwarancja 76 - 78  miesięcy – 20 pkt 

Przy ocenie będzie brany pod uwagę okres gwarancji udzielonej (w miesiącach). 

Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 78 miesięcy. Oznacza to, że 

Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 78 miesięcy nie otrzyma 

więcej niż 20 pkt. 

4. 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. 

 

 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 
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LP = 0,80 C +0,20 G 
Gdzie: 

LP -całkowita  liczba  punktów  przyznana  ofercie 

C -liczba  punktów  przyznana  za  kryterium  cena 

G - liczba  punktów przyznana za kryterium Gwarancja 

 

5.  Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma 

największą ilość punktów. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a 

także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.  

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz.  

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.  

13 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

zamawiający unieważni postępowanie.  

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert,  

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały.  

  

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
  

1. Umowa.  
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 

2 do siwz.   

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu polisy ubezpieczenia w 

terminie 7 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  przed dniem 

otwarcia ofert, w przypadku powzięcia wiadomości o braku możliwości sfinansowania   

inwestycji ze środków zewnętrznych 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
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1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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.  

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.  

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

wykonawcy.  

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.  

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać:  

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do 

zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy,  

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do 

zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca 

nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis 

stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 

przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie 

w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat),  

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.  

8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia  i 

bez zmniejszenia jego wysokości.  

10) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:  

a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
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b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

c)  wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

  

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
  

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: środki ochrony 

prawnej.   

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu.  

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

  

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia  
  

1. Przedmiot zamówienia:  „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”  

 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących 

kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:  

45000000-7 - Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233140-2 Roboty drogowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45313100-5 Instalowanie wind 
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 

71331000-7 Wiertnicze usługi inżynieryjne 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

28112320-9 - Konstrukcje metalowe 

45232430-9 - Roboty w zakresie uzdatniania wody 

42511000-1 - Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych 

gazów 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” . 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: 

a) wykonanie projektów budowlanych,  

b) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, 

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót;  

3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym 

rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi 

podwykonawcami.   

  

3. Podstawa wykonania zamówienia obejmuje:  
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w:  

1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi" , zwanym w dalszej części umowy PFU 

2) Koncepcji projektowej budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  

3) Koncepcji zagospodarowania terenu; 
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4. Wymagania dotyczące osób wykonujących zamówienia 

1)  Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy 

o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 zpóźn. 

zm.). 
Powyższe dotyczy: 

a)      operatorów sprzętów budowlanych, do obsługi których wymagane są 

specjalistyczne uprawnienia. 
b)      kadry zarządzającej budową. 

2) Obowiązek określony powyżej  dotyczy również Podwykonawców. W każdej umowie o 

podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 

czynności wskazane powyżej. 
3) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że 

są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji wykazu i przekazywaniu go  Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania 

zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga 

aneksu do umowy. 
 

5. Zakres zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę:  

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych 

przyłączenia mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do  

Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania 

przedmiotu umowy, w celu dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez 

Zamawiającego;  

2) uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu 

wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz 

konsultowanie tych rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań 

dotyczących między innymi: sieci komputerowej;  

3) informowanie Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności 

elementów wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej 

eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w 

okresie ich działania;  

4) dokonywanie ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi w zakresie obejmującym użytkowanie 

obiektu przez osoby niepełnosprawne,   

5) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;  

6) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wraz z kompletną 

infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, 

uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.); 

7) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 

wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także 

teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia 

sprzętu gaśniczego i hydrantów;  
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8) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) 

zawierającej rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę 

jednostkową oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Pozycje w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych muszą być przywołane w STWiORB;  

9) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego, na podstawie TER, Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego; 

10) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy 

powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP 

GEO-INFO7;  

11) Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie 

z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, 

opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia 

dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację 

projektową, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:   

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze 

zm.),   

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.),  

c) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579 ze zm.),   

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, 

poz.1389),  

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),  

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1554),   

g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),  

h) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie 

opracowania np. PGE, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,  

i) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM,  

j) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, 

zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w 

PFU.  

k) Uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją i PFU,  

l)  Założeniami projektowymi.  

12) Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w następujących ilościach:  

a) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:   

i) Projekt budowlany zagospodarowania terenu uwzględniający 

zagospodarowanie całości terenu - 5 egz.,   
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ii)  Projekt budowlany branży architektonicznej     - 5 egz., 

iii) Projekt budowlany branży konstrukcyjnej     - 5 egz.,  

iv)  Projekt budowlany branży drogowej      - 5 egz.,  

v)  Projekt budowlany branży sanitarnej      - 5 egz.,  

vi)  Projekt budowlany instalacji energooszczędnej – 5 egz., 

vii)  Projekt budowlany branży elektrycznej     - 5 egz.,  

viii)  Projekt budowlany związany z gospodarką zielenią    - 5 egz.,  

ix)  Projekt budowlany instalacji niskoprądowych    - 5 egz.,  

x)  Charakterystyka energetyczna budynków     - 5 egz., 

xi)  Informacja BIOZ        - 5 egz., 

xii)  Projekt wykonawczy branży architektonicznej    - 5 egz.,  

xiii)  Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, projekt mocowania lin 

bezpieczeństwa   przy czynności odśnieżania dachu      - 5 egz.,  

xiv)  Projekt wykonawczy branży drogowej     - 5 egz.,  

xv)  Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych     - 5 egz.,  

xvi)  Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych     - 5 egz.,  

xvii)  Projekt wykonawczy związany z gospodarką zielenią wraz z 

uzyskaniem           niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z 

wycinką  - 5 egz.,  

xviii)  Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych oddzielnie dla każdej          

instalacji     - 5 egz.,  

xix) Projekt wykonawczy akustyki sal wykładowych - 5 egz.,  

xx) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, parkingów, dojść  

dojazdów- 5 egz.,  

xxi) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym 

wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu i oznakowaniem 

poszczególnych pomieszczeń  - 5 egz.,  

xxii) Przedmiary robót w podziale na branże     - 2 egz.,  

xxiii)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w 

podziale na branże w odniesieniu do tabeli TER. Każda pozycja TER musi 

być opisana w STWIORB wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami 

geodezyjnymi oraz ich ilością przypadającą na jednostką pomiarową;    - 2 

egz.,  

13) Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do 

celów projektowych w wersji elektronicznej –3 egz. na nośniku CD lub DVD. Całość 

przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w  plikach 

nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx). Projekt budowlany i 

projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania 

oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych 

przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób 

uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.  

14) Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki:  

a) Ze skanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w 

formacie PDF,  

b) Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym            

geodety, 

c) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg,  

d) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx,  

e) Przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls,  
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f) Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem,  

g) Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposażenia w formacie PDF i 

Excel.  

15) Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenie, 

że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

16) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących 

ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych 

etapów prac projektowych.  

17) Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione 

specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 

technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca 

może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego 

zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania 

techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych 

procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien 

przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.  

18) Wykonawca jest zobowiązany w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji 

pomieszczeń ująć elementy wyposażenia multimedialnych, niezbędne do funkcjonowania 

tych pomieszczeń w zgodności z ich przeznaczeniem. 

19) Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektu aranżacji wnętrz uzgodnić z 

Zamawiającym kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałów okładzinowych do akceptacji 

Zamawiającemu.  

20) Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z 

poniższymi wymaganiami:  

a) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 

lat;  

b) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 

muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat;  

c) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie 

odpowiednich materiałów i urządzeń.  

 

6. Zakres zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 

ust. 2 pkt 2 umowy, w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w szczególności do:     

a) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – 

kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych;  
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b) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 

rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych 

przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek 

Zamawiającego;  

c) ścisłej współpracy z Zamawiającym;  

d) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie 

objętym dokumentacją projektowo – kosztorysową;  

e) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej;  

f) udziału w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;  

g) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu 

wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego;   

h) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;   

i) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych;  

j) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego;  

k) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -

kosztorysową;  

l) sporządzania co miesiąc raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego. 

 

2)Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach:  

a) architektonicznej,  

b) konstrukcyjno – budowlanej,  

c) drogowej,  

d) sanitarnej,  

e) elektrycznej  

 

7. Zakres zamówienia dotyczący robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu:  
1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) roboty budowlane,  

b) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu,  

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

 

2) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę:  

i) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,   

ii) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o 

przynależności  do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający 

wpis osoby, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit a niniejszego punktu na listę 

członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii 

uprawnień budowlanych dla tej osoby,  

iii) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami,  
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iv) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), e) Programów Zapewnienia 

Jakości dla całego zakresu robót budowlanych, 

v) Projektu organizacji budowy,  

vi) Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w korelacji z 

Tabelą Elementów Rozliczeniowych, określającego planowaną kolejność 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

budowlanych i prac projektowych oraz planowane płatności w każdym z 

kolejnych miesięcy,  

b) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego,  

c) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie,  

d) przed rozpoczęciem robót fundamentowych, opracowania projektu technologicznego 

odwodnienia terenu w trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.   

e) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 2015 poz. 1775),  

f) ogrodzenia placu budowy,  

g) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z 

zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 

dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia 

kosztów zużycia wody i energii elektrycznej),  

h) zapewnienia dla Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, jednego pomieszczenia 

wyposażonego w stanowiska pracy dla 2 osób,  

i) oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc 

prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

j) zapewnienia całodobowej ochrony placu budowy na własny koszt do czasu przejęcia 

obiektu do użytkowania przez Zamawiającego,  

k) zapewnienia obsługi geodezyjnej,  

l) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów 

i urządzeń znajdujących się na placu budowy,  

m) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

n) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,  

o) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 

organów państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, 

celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami 

prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem,  

p) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)  

q) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wybudowaniem, udzielanego 

przez branżowych Inspektorów Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na 

bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską 

lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji 

producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu,  

r) bieżącego prowadzenia tabeli zawierającej: zestawienie umów z Podwykonawcami i 

comiesięczny status ich rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do 
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częściowego protokołu odbioru oraz sporządzenia co miesiąc rozliczenia robót 

budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę w formie protokołu 

częściowego płatności,  

s) przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalenia z Zamawiającym wzorów 

dokumentów dotyczących:  

 wniosków materiałowych WM,   

 programu zapewnienia jakości PZJ, - raportów miesięcznych,  

 częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności 

do faktur przy częściowych płatnościach,  

 tabeli zestawienia umów z Podwykonawcami,  

 końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu 

płatności,  

t) zatwierdzania wniosków materiałowych,  

u) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,  

v) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru ulegających zakryciu lub zanikających,  

w) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem,  

x) dostarczenia i montażu następującego wyposażenia budynku:  

 winda osobowa,  

 pełne wyposażenie sanitariatów,  

 wyposażenie w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, złączki) 

wszystkich pomieszczeń, w których on występuje, za wyjątkiem zlewów 

wbudowanych w systemy meblowe w pomieszczeniach socjalnych,  

 pełne wyposażenie sal wykładowych i egzaminacyjnych,  

 montaż systemu nagłośnienia,  

 sprzęt i systemy ppoż stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu,  

 system informacji wizualnej,  

y) zapewnia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni 

nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji,  

z) wyposażenia obiektów we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową 

obiektu (urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację 

hydrantową) oraz pełnego wyposażenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz 

elektrycznych i niskoprądowych,  

aa) usunięcia poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po 

zakończeniu robót,  

bb) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni 

wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z 

odtworzeniem chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony),  

cc) udziału w radach na budowie,  

dd) wykonywania i dostarczania raportów z realizacji robót w cyklu miesięcznym,  

ee) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z 

ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 

519 ) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
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ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako 

warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

ff) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po 

potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych zgłasza do PINB gotowość do odbioru 

końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej. 

gg) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

hh) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu do 

użytkowania przez Zamawiającego,  

ii) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,  

jj) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

3) W ramach umowy, Wykonawca wykonuje dostawę i montaży wszelkiego wyposażenia 

ruchomego budynku WORD, takiego jak: wyposażenie ruchome sal przeznaczonych do 

wykładów, sprzęt audio-wizualny. 

 

8. Wynagrodzenie i warunki płatności:  

Zamawiający za wykonane zamówienie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.  Warunki płatności – zostały określone w umowie.  

  

ROZDZIAŁ XVI  Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia 

zmian do niniejszej umowy polegających na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia umownego; 

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy, 

4) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, 

5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do 

niniejszej umowy. 

4. Zmiana terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 8 ust. 

1 umowy będzie możliwa w sytuacjach: 

1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim 

wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych 

lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy; 

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku 

wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 
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4) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 

niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze 

względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, 

sprawdzeń i dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność 

Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor 

Nadzoru; 

6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej; 

7) w przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 08.06.2018r.  

W takiej sytuacji  terminy  realizacji   poszczególnych   etapów  oraz  termin 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przedłużeniu o ilość dni 

odpowiadającą różnicy pomiędzy datą zawarcia umowy, a dniem 08.06.2018r. 

8) gdy wystąpią inne przeszkody niezależne od Wykonawcy. 

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach gdy : 

1). nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną 

wprowadzone aneksem do niniejszej umowy; 

a) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość 

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

b) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 

wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

c) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

d) Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp 

obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres 

od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, 

lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w 

ust. 10 niniejszego paragrafu. 

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie 

można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy 

byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 
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3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

4) w przypadku żądania przez Zamawiającego wykonania prac wychodzących poza zakres 

opisany w dokumentach wymienionych w par 1 ust.3. 

 

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu, 

wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 

potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit b i c niniejszego 

paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy. 

7. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 8 umowy, następować 

może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku 

dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez 

Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. 

8 Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 umowy następować może 

na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 

dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę na 

stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy muszą spełniać wymagania 

opisane w SIWZ. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w 

szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania 

umowy. 

11.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

 

 

  

       ...................................................................  

                                                                   Dyrektor  


