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                     Zamawiający:  
 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  
Samorządu Województwa Łódzkiego 
ul. Wielkopolska 70/72, 91- 029 Łódź 

                                                             tel. (42) 654-30-20, (42) 651-69-93,  
                                  fax (42) 651-41-65 

 

  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  roboty budowlane w budynku przy ul. Wielkopolskiej 70/72  

                  w Łodzi (nr sprawy: CKUSWŁ/P/01/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        __________________________________ 
                                                                                                                    Zatwierdzam 
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SPIS  TREŚCI 

 

Podstawy prawne zamówienia 

Dokumenty, które wykonawcy składają z ofertą 

I. Informacje ogólne dla wykonawców  

II. Przedmiot zamówienia 

III. Termin wykonania zamówienia  

IV. Warunki udziału w postępowania i opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

      tych warunków   

V. Dokumenty  i  oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  

      w postępowaniu  

 
Załączniki do SIWZ: 

 

 Załącznik Nr 1            –   Formularz ofertowy 

 Załącznik Nr 2            –   Oświadczenie  o  spełnianiu  przez  wykonawcę  warunków 

             udziału  w   postępowaniu o zamówienie publiczne 

 Załączniki Nr 3a i 3b   –  Oświadczenie  wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

             z postępowania o udzielenie zamówienia 

 Załącznik nr 4              –  Wykaz osób z uprawnieniami przewidzianych do realizacji 

             przedmiotu zamówienia 

 Załącznik Nr 5             –  Wykaz wykonanych (zrealizowanych) zamówień 

 Załącznik Nr 6             –  Projekt umowy 

 Załącznik Nr 7             –  Projekt budowlany  

 Załącznik Nr 8             –  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

             budowlanych 

 Załącznik Nr 9             -   Przedmiary  robót  

 Załącznik nr 10            -  Pozwolenie na budowę 
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PODSTAWY PRAWNE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  

poz. 1623 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.); 

 Inne przepisy prawa związane z niniejszym postępowaniem o zamówienie publiczne. 
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DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADAJĄ WYKONAWCY 

 

DOKUMENTY OFERTOWE 

1. Formularz ofertowy – (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), podpisuje osoba 
upoważniona 

2. Kosztorys ofertowy – (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) podpisuje osoba 
upoważniona). 
  

DOKUMENTY DODATKOWE 

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – złożyć w przypadku podpisania oferty 

przez osobę nie wymienioną w wypisie z właściwego rejestru lub w zaświadczeniu  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy samodzielnego, albo  

w akcie założycielskim i statucie jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną 

(przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona notarialnie kopia muszą być 

dołączone do oferty). 

2. Pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i/lub zawarcia umowy - złożyć w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 

wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna). 

3. Zaświadczenie o zwolnieniu wykonawcy z płacenia podatku VAT wydane przez 

właściwy organ podatkowy – dotyczy wykonawców zwolnionych z płacenia 

podatku VAT. 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

1. Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu   

o zamówienie publiczne – (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), 

2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia - (zgodnie z załącznikiem nr 3a lub/i 3b do SIWZ) 

3. Wykaz osób z uprawnieniami przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia -  

(zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), 

4. Oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 

posiadają wymagane uprawnienia, 

5. Wykaz wykonanych (zrealizowanych) zamówień w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia niniejszego postępowania, a w przypadku wykonawców działających 

krócej, za ten okres - (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), 
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6. Dokumenty (np. listy referencje lub protokoły końcowego odbioru robót budowlanych) 

potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24  

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24  

ust 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia dla osób fizycznych stanowi załącznik nr 3b  

do SIWZ). 

8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
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I. Informacje ogólne dla wykonawców 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

         Centrum Kształcenia Ustawicznego  

           Samorządu Województwa Łódzkiego 

           ul. Wielkopolska 70/72, 91- 029 Łódź 

           tel. (42) 651-69-93, fax (42) 651-41-65 

           www.cku-lodz.edu.pl    

 

2. Tryb udzielenia zamówienia   

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro, z poszanowaniem zasad: 

-  uczciwej konkurencji, 

-  równego traktowania uczestników postępowania o zamówienie publiczne, 

-  obiektywnego i bezstronnego postępowania zamawiającego, 

- dopuszczenia wykonawców wyłącznie na podstawie opublikowanych warunków 

    udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i sposobu ich spełniania oraz 

    na podstawie opublikowanych dokumentów potwierdzających spełnianie 

    warunków udziału w postępowaniu, 

- wyboru oferty wyłącznie na podstawie opublikowanych kryteriów oceny ofert 

    i sposobu ich oceny. 

 

      3.   Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

      1) W powyższym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

              informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Każda  

              ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

              dokumentów przekazanych faksem.  

2)   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

  późnie niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  

  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż 

  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3)   Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. Wykonawcy  

  we własnym zakresie muszą dokonać wizytacji miejsca, w którym zostanie 

  wykonany przedmiot zamówienia. 

 

http://www.cku-lodz.edu.pl/
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4)   W sprawach dotyczących SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia informacji    

   udziela: 

              Ewa Czeczotka, tel. (42) 651-69-93 w. 15, w godz. 8.00-15.00. 

 

4.  Wadium 

 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w jednej z poniższych form: 

a) przez wpłacenie przelewem wymaganej kwoty wadialnej na konto Zamawiającego 

nr: 73 1240 3419 1111 0010 4174 5466 w banku: Bank PKO S.A. VIII/O Łódź  

(kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę 

uprawnioną do podpisania oferty należy dołączyć do oferty), 

b) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 109, kasa 

czynna w godz. 8.00–15.00) oryginału poręczenia bankowego lub oryginału 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,  

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w poręczeniu należy 

wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie będzie 

wyegzekwowane lub wymagalne na pierwsze żądanie zamawiającego  

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5  

ustawy Prawo zamówień publicznych), 

c) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 109, kasa 

czynna w godz. 8.00–15.00) oryginału gwarancji bankowej (w gwarancji należy 

wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że gwarancja będzie 

wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie zamawiającego  

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5  

ustawy Prawo zamówień publicznych), 

d) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 109, kasa 

czynna w godz. 8.00–15.00) oryginału gwarancji ubezpieczeniowej (w gwarancji 

należy wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że gwarancja będzie 

wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie zamawiającego  

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5  

ustawy Prawo zamówień publicznych), 

e) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 109, kasa 

czynna w godz. 8.00–15.00) oryginału poręczenia udzielonego przez jeden 

z podmiotów, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) (w poręczeniu należy wskazać 

zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie będzie wyegzekwowane 

lub wymagalne na pierwsze żądanie zamawiającego po wystąpieniu chociaż jednej  

z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

2) Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie na kwotę  5.000,00 zł 

     (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych. 

 



 
 

8 
 

Oryginał wadium w formie poręczenia, gwarancji lub ubezpieczenia należy złożyć 

najpóźniej w terminie określonym w punkcie 7  i w miejscu określonym w punkcie 

4.1. informacji dla Wykonawców. 

Uwaga! 

Pod rygorem odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy z postępowania nie 

wolno oryginału wadium w formie poręczenia, gwarancji lub ubezpieczenia 

wpinać w ofertę. Wymienione dokumenty, jako papiery wartościowe, należy 

dostarczyć do zamawiającego odrębnie, w sposób opisany wyżej. 

Brak wadium lub jego wniesienie w niewłaściwej formie, niezgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego albo po terminie na wniesienie wadium spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. 

Okres ważności wadium liczony od terminu składania ofert nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą, o którym mowa w punkcie 5. 

3) Sposób prawidłowego wniesienia wadium przez Wykonawców składających 

wspólną ofertę (występujących wspólnie) jest wewnętrzną sprawą tych 

Wykonawców. Zamawiający nie formułuje w tej sprawie żadnych dodatkowych 

wymagań szczególnych. 

4) Zwrot wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 

5.  Termin związania ofertą.  

 

              Wymagany termin związania ofertą: 30 dni. W razie konieczności, przedłużenie 

             terminu związania ofertami, na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy. 

 

6.  Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

 
1)   Ofertę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią wszystkie 

  dokumenty wymienione w DOKUMENTACH OFERTOWYCH. 

              W uzasadnionych przypadkach należy do oferty dołączyć: 

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i/lub zawarcia umowy w imieniu wykonawców składających 

wspólną ofertę – (np. konsorcjum, spółka cywilna) w rozumieniu art. 23  

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (przy czym oryginał 

pełnomocnictwa lub uwierzytelniona notarialnie kopia muszą być dołączone 

do oferty), 

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu wykonawcy samodzielnego, 

jeśli ofertę podpisuje osoba nie występująca w dokumencie uprawniającym 

wykonawcę do występowania w obrocie prawnym; pełnomocnictwo 

podpisuje osoba wymieniona w tym dokumencie i uprawniona  
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do reprezentowania wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa  

lub uwierzytelniona notarialnie kopia muszą być dołączone do oferty), 

c) zaświadczenie o zwolnieniu wykonawcy z płacenia podatku VAT wydane 

przez właściwy organ podatkowy – dotyczy wykonawców zwolnionych  

z płacenia podatku VAT. 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej o treści: 

a) zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami innych 

ustaw mających związek z niniejszym postępowaniem o zamówienie 

publiczne, 

b) odpowiadającej treści SIWZ, w szczególności przedmiotowi zamówienia, 

c) spełniającej wszystkie warunki formalne i prawne, umowne, techniczne  

i inne wynikające z SIWZ. 

3)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty opcjonalnej, i/lub 

 wariantowej pod rygorem uznania oferty za nieważną. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Wykonawca sporządzi i złoży ofertę, opierając się na niniejszej SIWZ i dokonanej 

wizji lokalnej. 

5)  Ofertę należy sporządzić: 

a) w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 

wykonawcę, 

b) w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów  

w ofercie (pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym), 

c) wykorzystując załączniki stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 

6)  Każdy dokument oferty wymagający podpisu musi być podpisany przez osobę 

 upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Każda kopia zaświadczeń musi 

być opatrzona napisem potwierdzającym zgodność kopii z oryginałem  

i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7)  Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert: 

a) wycofać ofertę – w takim przypadku wykonawca przedłoży na piśmie 

oświadczenie o wycofaniu oferty, a zamawiający umieści na kopercie 

adnotację o wycofaniu oferty z postępowania o zamówienie publiczne  

i zakazie jej otwierania; oferta taka zostanie zwrócona wykonawcy po 

terminie publicznego otwarcia ofert, 

b) zamienić ofertę – w takim przypadku wykonawca przedłoży pisemne 

oświadczenie o zamianie oferty, a zamawiający umieści na kopercie oferty 

zastąpionej i wycofanej znak „duża litera A” i adnotację o zakazie jej 

odczytania, a na kopercie oferty zastępującej umieści znak ”duża litera B” 

i adnotację o nakazie jej odczytania. 

8)   Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, na którym wykonawca umieści 

  następujące informacje: 

a) adres podany w dokumentacji przetargowej – miejsce składania ofert, 

b) numer sprawy według SIWZ, 
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c) napis: „Oferta na wykonanie robót budowlanych w budynku przy  

              ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi”,  

d) napis: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”, 

e) nazwę i adres uczestnika przetargu. 

9)    Oferta musi obejmować całość zamówienia.  

10)   Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty 

   z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo 

   zamówień publicznych. 

 

 

7.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1)  Termin i miejsce składania ofert: 28.06.2012 r. godz. 12.00  

 w siedzibie zamawiającego, Sekretariat,  pokój nr 10. 

2)  Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.06.2012 r. godz. 12.15  

 w siedzibie zamawiającego, sala nr 4. 

 

8. Ocena ofert i sposób obliczenia ceny 

1) Kryteria oceny ofert: 

      Oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny z wagą 100 % 

2) Sposób oceny ofert: 

a) pod pojęciem „cena ofertowa” zamawiający rozumie cenę zdefiniowaną  

w art. 3 ust. 1 punkt 1 ustawy o cenach jako „wartość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 

towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym.”, 

b) celem rzetelnego porównania cen ofertowych Wykonawcy są zobowiązani 

podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej 

dla przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawcy są podmiotowo zwolnieni  

z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie 

wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia, 

c) w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty  

wg poniższego wzoru: 

 

 

                                        najniższa oferowana cena  

          Cena    =                  cena badanej oferty            x 100 x waga kryterium 
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d) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów.  

3) Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach, ponieważ zgodnie z art. 31 

ustawy o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r. jedynymi znakami 

pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote 

 i grosze. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane 

wyłącznie w walucie polskiej. 

4) Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, tj. kompletne wykonanie zamówienia, w tym koszty robót 

bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak i koszty robót nie ujętych  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a których 

wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

m.in. prace związane z prowadzeniem robót w obiekcie użyteczności publicznej, 

roboty tymczasowe, prace towarzyszące, koszty wszystkich robót 

przygotowawczych, koszty wszystkich robót związanych z przesuwaniem mebli  

i sprzętu biurowego wraz z zabezpieczeniami przed uszkodzeniem tych sprzętów, 

a także drzwi, okien, posadzek itp. wraz z pracami porządkowymi (umycie drzwi, 

okien i posadzek i innych zabrudzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót), 

koszty wszystkich robót konstrukcyjnych wzmacniających związanych 

bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty przeróbek wszelkich 

instalacji związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, koszty zajęcia 

terenów przyległych do terenu budowy wraz z ich utrzymaniem  

i uporządkowaniem, koszty uporządkowania placu budowy, koszty 

cotygodniowego usunięcia gruzu z terenu budowy, wywozu na wysypisko  

i utylizacji, koszty zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, oraz 

wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej  

i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT. 

5) Zamawiający zaleca staranne obliczenie ceny ofertowej, przez którą należy 

rozumieć cenę ryczałtową. 

6) Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą dowolną na podstawie 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, niniejszej specyfikacji oraz wizji lokalnej dokonanej przez oferenta 

we własnym zakresie. 

7) Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i nie może być jedyną podstawą  

do wyceny całości wartości zamówienia. Wskazane w dokumentacji przetargowej 

materiały stanowią minimalne wymagania jakościowe inwestora, który dopuszcza 

zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach cenowych, 

jakościowych i estetycznych. 

8) Wszystkie ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez wykonawcę  

w ofercie nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano, wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w kwocie równej 10% ceny ofertowej, w jednej z poniższych 

form:  

a) wpłacając (przelewem) wymaganą kwotę zabezpieczenia na konto 

zamawiającego nr:  73 1240 3419 1111 0010 4174 5466 w banku: Bank PKO 

SA VIII Oddział Łódź, ul. Brukowa 6, 

b) przedkładając oryginał poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej (w poręczeniu należy wskazać 

zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie będzie 

wyegzekwowane lub wymagalne na pierwsze żądanie zamawiającego  

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie 

o zamówienie publiczne), 

c) przedkładając oryginał gwarancji bankowej (w gwarancji należy wskazać 

zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że gwarancja będzie 

wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie zamawiającego  

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie 

o zamówienie publiczne), 

d) przedkładając oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (w gwarancji należy 

wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że gwarancja będzie 

wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie zamawiającego  

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie 

o zamówienie publiczne), 

e) przedkładając oryginał poręczenia udzielonego przez podmioty, o których 

mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz  

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) (w poręczeniu 

należy wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie 

będzie wyegzekwowane lub wymagalne na pierwsze żądanie zamawiającego 

po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie  

o zamówienie publiczne). 

2) Wykonawca ma prawo wnieść całe zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w kilku wybranych przez siebie formach. 

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu  zawarcia umowy. 

4) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 

 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni po wykonaniu i bezusterkowym 

odebraniu przedmiotu umowy protokołem końcowym, 

 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po wygaśnięciu rękojmi. 

Zabezpieczenie w formie pieniężnej zostanie zwrócone z doliczeniem 

należnych odsetek i potrąceniem kosztów związanych z dokonaniem 

przelewu na konto wykonawcy. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zamawiający zastosuje kary umowne potrącane z zabezpieczenia, zwrotowi 
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podlega różnica między całkowitą kwotą zabezpieczenia a sumą kwot 

naliczonych kar umownych, w tym odsetek umownych za opóźnienie 

terminu przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu. Jeśli suma kar 

przekroczy wartość zabezpieczenia, zabezpieczenie nie zostanie zwrócone, 

a zamawiający wykorzysta inne środki prawne do wyegzekwowania 

należnych kwot kar umownych. 

 

10. Zamówienia uzupełniające   

       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu 

       art. 67 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

11.   Umowa ramowa  

       Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

12.  Zawarcie  umowy 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię  

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 

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

ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

       faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

      zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  

      w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2)  Informacje, o których mowa w pkt 1 a zostaną zamieszczone również na stronie 

       internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu 

       publicznie dostępnym. 

3)  W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (wykonawcy  wg art. 23 ustawy 

       Prawo zamówień publicznych), zamawiający przed podpisaniem umowy żąda 

       złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

4)   Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 (w przypadku faksu – 5) 

       dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

       z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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5)  Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie zamawiającego celem 

        podpisania umowy. Nie zgłoszenie się wykonawcy w terminie wyznaczonym 

        przez zamawiającego, będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia 

        umowy. 

 

 

13. Zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty oraz  

         określenie warunków tych zmian  

 

      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian w treści umowy w stosunku 

      do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz 

      ustala następujące warunki tych zmian: 

       -  zmiana terminu wykonania zamówienia: (termin wykonania zamówienia określony 

            niniejszej SIWZ może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku, gdy z winy 

            zamawiającego lub na jego wniosek nie będzie możliwe wykonywanie robót 

            związanych z realizacją zamówienia. W razie wystąpienia takiej sytuacji zostanie 

            sporządzony protokół, który stanowił będzie podstawę do ewentualnej zmiany  

            terminu wykonania zamówienia. Dla ważności protokołu musi on zostać 

            podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz 

           upoważnionego przedstawiciela zamawiającego), 

        - inne zmiany, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 

            zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą    

            żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

            należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

           zamówienia. 

 

14.   Środki ochrony prawnej  

      Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

      doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

      przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI „Środki ochrony 

      prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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II. Przedmiot zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1)  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy  

ul. Wielkopolskiej 70/72 obejmujące przebudowę sanitariatów na poziomie 

parteru, I i II piętra. 

2) Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: 

a) projekcie budowlanym - Załącznik Nr 7 do SIWZ, 

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 

Załącznik Nr 8 do SIWZ, 

c) przedmiarach robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

3)   Przedmiot zamówienia jest zaklasyfikowany pod nr 45000000-7, 45453000-7, 

45310000-3 zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

 

 

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1) Minimalne wymagane okresy rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia będzie objęty co najmniej 3-letnią gwarancją. 

2) Inne umowne warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca będzie prowadził roboty od poniedziałku do piątku w godzinach  

7.00-19.00. Prowadzenie robót poza ww. godzinami możliwe po uzyskaniu zgody  

 administratora obiektu. 

            Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia sformułowano w projekcie 

             umowy (Załącznik nr 6) zawierającym istotne postanowienia, których spełnienia 

            wymaga zamawiający. 

3) Wymagania stawiane materiałom wykorzystanym do realizacji przedmiotu 

zamówienia:  

Wykonawca na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie 

zobowiązany wykazać za pomocą odpowiednich dokumentów, że materiały użyte 

do wykonania przedmiotu zamówienia mają wszystkie niezbędne dopuszczenia 

do stosowania w obrocie handlowym i w budownictwie. 

Niezależnie od tego materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą 

spełniać wymagania sformułowane w specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 

4) Wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane przedmiotowi 

zamówienia: 

Przedmiot zamówienia oraz urządzenia na nim zamontowane będą spełniać 

wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe sformułowane  

w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 
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III. Termin wykonania zamówienia  

Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od dnia 

przekazania terenu budowy. 

      Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r.  

      

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków  

  

1. Warunki  udziału w postępowaniu  

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

dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeśli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykażą, 

że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała  

na wykonaniu robót remontowych ogólnobudowlanych w czynnym obiekcie 

użyteczności publicznej, o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł 

(dwieście tysięcy 00/100) brutto oraz przedstawią dokumenty potwierdzające,  

że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, a w szczególności wykażą, że dysponują co najmniej: 

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymującą się aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego,  

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych,  legitymującą się aktualnym zaświadczeniem 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, legitymującą się 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności wykażą, że są 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na 

kwotę co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/100).  

 

           Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

           wiedzy  i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

           łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

           udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

           do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

           zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

          zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu   

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie  

z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  

i oświadczeniach, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

V.      Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22  

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2), a także 

dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków: 

a) wykaz osób z uprawnieniami przewidzianych do realizacji przedmiotu 

zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4), 

b) oświadczenie, że osoba/osoby wskazane w wykazie, o którym mowa  

w ppkt 1a, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia.  

c) wykaz wykonanych (zrealizowanych) zamówień w ciągu ostatnich 5 lat przed 

dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a w przypadku wykonawców 

działających krócej, za ten okres  (zgodnie z załącznikiem nr 5), 
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d) dokumenty (na przykład referencje lub protokoły końcowego odbioru robót 

budowlanych) potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3a  (w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  

w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia dla osób fizycznych 

stanowi załącznik nr 3b do SIWZ). 

2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie publiczne (składają 

wspólną ofertę), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisania umowy, w rozumieniu  

art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

2) Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  

o zamówienie publiczne, składa odrębnie dokumenty 

określone w ppkt 2 i 3. 
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 Załącznik nr 1 
 
     
      pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu 

 

                                                                               Centrum Kształcenia Ustawicznego  
                                                                              Samorządu Województwa Łódzkiego 
                                                                                            ul. Wielkopolska 70/72 
                                                                                                      91-029 Łódź 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
  

1. Ofertę składa: 
 

 

                          

(NAZWA WYKONAWCY) 

 

                         

(ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

 

                         

(ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż w/w) 

 

NIP:            

 

REGON:            

 

osoba upoważniona do kontaktu:        

 

telefon:            
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fax:            

 

2. Przedmiotem oferty jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy  
ul. Wielkopolskiej 70/72 w Łodzi. 
  

 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:   
 

 

 

Cena (wartość brutto):         ………… 

(słownie brutto:                  ) 

w tym VAT:            

(słownie:            ) 

 

 

Uwaga! 

Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z płacenia podatku VAT, załącza do niniejszego 

formularza zaświadczenie właściwego urzędu o podmiotowym zwolnieniu  

z płacenia VAT. 

 

4. Akceptujemy przedstawiony nam w SIWZ projekt umowy. 

5. Po odbiorze końcowym przedmiot oferty zostanie objęty gwarancją przez okres 3 lat. 

6. Zamierzamy wykonać przedmiot zamówienia: (właściwe zaznaczyć „X") 

[ ] osobiście - bez zaangażowania podwykonawców 

[ ] z zaangażowaniem podwykonawców 

Zamierzamy zaangażować podwykonawców do następujących części zamówienia: 

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

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

(wypełnić tylko w przypadku, jeżeli wykonawca zamierza zaangażować 

podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia) 
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7. Oferta zawiera następujące dokumenty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………..………………………………………. 
                                                                                                                /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/
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                                                                                                                            Załącznik Nr 2  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

 

 

 

Oświadczenie składa: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(PEŁNA NAZWA I ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

 
 
 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.   
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                  /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 3a  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 
 
 
 

Oświadczenie składa: 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(PEŁNA NAZWA I ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

 
 
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

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

                                                                                 /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 



 

24 
 

Załącznik Nr 3b  

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* 

 

  
 

 
 

Oświadczenie składa: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(PEŁNA NAZWA I ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 
 

 
*oświadczenie składają wyłącznie wykonawcy będący osobami fizycznymi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ................................................................. 
                                                                                   /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ OSÓB Z UPRAWNIENIAMI PRZEWIDZIANYCH  
DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Wykaz składa: 

 

           …………… 

(NAZWA I ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

 
 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 

Rodzaj 

uprawnień i/lub 

pozwoleń* 

 

   

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 
 
* do imiennego wykazu pracowników należy załączyć odrębnie  złożone oświadczenie,  

    że osoby wskazane w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

    zamówienia, posiadają wymagane  uprawnienia, tj. posiadają uprawnienia do pełnienia 

    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania w specjalności 

    konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

    i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

    i elektroenergetycznych, legitymujące się aktualnym zaświadczeniem o przynależności  

    do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
 
 
 
 

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

                                                                                  /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5  

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH  
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
 (dotyczy zamówień zrealizowanych podczas ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania) 
 
 

Wykaz składa: 

 

 

           …………… 

(NAZWA I ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

 

 
 

Lp. 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Opis 
wykonanych 

prac 

Miejsce 
wykonania 

prac 

 
Wartość 

zamówienia 

 
Termin 

realizacji 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
Niniejszy wykaz potwierdzamy załączonymi dokumentami potwierdzającymi,  
że  roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 
 
 

                                                                      ................................................................. 
                                                                                 /Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 

Umowa nr ……………. 

 

zawarta w dniu ................................... w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72, NIP: 947-19-79-100,  
REGON: 101158674, reprezentowanym przez: 
Panią Sylwię Laskowską - Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
........................... z siedzibą ............................................... wpisaną/ym do Krajowego 
Rejestru Przedsiębiorców  pod Nr KRS ......................NIP......................., 
REGON.......................................................................................................................... 
reprezentowaną/ym przez: 
............................................................................................ 
lub   
przedsiębiorcą ...............................................................................................................  
prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności 
gospodarczej  prowadzonej przez............................... nr ew.………………………….. 
...................................................... pod nazwą ....................., z siedzibą……………… 
……………….., NIP......................., REGON:…………, 
zwaną/ym dalej Wykonawcą, 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy  
ul. Wielkopolskiej 70/72 obejmujących przebudowę sanitariatów na poziomie 
parteru, I i II piętra.   

2. Zakres przedmiotu umowy jest ściśle określony w: 
1) Ofercie wykonawcy – Załącznik Nr 1, 
2) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik Nr 2, 
3) Projekcie budowlanym – Załącznik Nr 3, 
4) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 4, 
5) Przedmiarach robót– Załącznik Nr 5, 
stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, przepisami o ochronie 
środowiska i innymi przepisami, mającymi ścisły związek z realizacją przedmiotu 
umowy. 
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§ 2 

Wynagrodzenie umowne 

1. Wykonawca otrzyma za przedmiot umowy wynikające z oferty wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto: ............................... zł (słownie: 
............................................................), w tym obowiązujący podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia: 
1) wszelkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń 

przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń 
przechodzących na własność zamawiającego, 

2) wszelkie koszty związane z organizacją i ochroną miejsca budowy, 
zaplecza budowy i ich otoczenia, w tym dróg dojazdowych i organizacji 
dojazdów, koszty mediów, 

3) kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców, 
4) wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków 

wykonawcy. 
3.  Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy dokonana będzie przelewem,  
      na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni, licząc  
      od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 
      wykonawcę faktury VAT. 
4. Podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę jest sporządzenie i podpisanie 
     protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego należyte wykonanie 
     przedmiotu umowy. 
5. Terminem zapłaty jest data złożenia w banku polecenia przelewu przez 
      zamawiającego. 
6.  Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za fakturę wykonawca naliczy odsetki 
      ustawowe. 
7. Wynagrodzenie należne podwykonawcom będzie wypłacał Wykonawca, 
       dostarczając Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy  
       o otrzymaniu należności za wykonaną część przedmiotu umowy. 
 

§ 3 

Terminy umowne 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie 4 dni 
      od dnia podpisania umowy. Wykonawca zostanie wprowadzony na miejsce 
      realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej jedną osobę upoważnioną, 
      o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem 
      wprowadzenia i przejęcia terenu wykonywania robót. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 
      27 sierpnia 2012 r.  
3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przystępować do o odbioru robót 
      zanikających i odbioru końcowego po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości 
      do odbioru robót oraz do sprawnego wykonywania swoich obowiązków  
      w trakcie tych odbiorów.  
4. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują sporządzenie 
      i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót, w którym zostanie 
      stwierdzone należyte wykonanie umowy oraz uporządkowanie terenu 
      budowy. 
5. Stwierdzenie usterek podczas rozpoczętego odbioru końcowego przesuwa 
     termin odbioru robót o czas niezbędny na usunięcie usterek. 
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§ 4 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. W imieniu Zamawiającego działają następujące osoby: 
……………………………… - Inspektor nadzoru inwestorskiego  

……………………………… 

2. W imieniu Wykonawcy działają następujące osoby: 
……………………………… - Kierownik budowy 

……………………………………………………. 
3. Wymienione w ust. 1 i 2 osoby są wyłącznie uprawnione do nadzoru, 
      koordynacji i kierowania realizacją przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia 
     protokołów częściowych i końcowego odbioru robót. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach 
      umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
      budowlane. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający: 
1) udostępni Wykonawcy całą posiadaną dokumentację przedmiotu 

zamówienia, 
2) wskaże miejsca poboru mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 
3) zapewni dostęp wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zapewni stały nadzór nad przebiegiem realizacji przedmiotu 
      umowy, delegując do tych czynności osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 
      umowy. 
3. Zamawiający zapewni środki niezbędne do zapłaty wynagrodzenia 
      Wykonawcy. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć przedmiot umowy  
      w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia przekazania terenu budowy. 
2. Po protokolarnym przejęciu od zamawiającego terenu budowy, aż do chwili 
      końcowego odbioru przedmiotu umowy, wykonawca ponosi pełną 
     odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
      z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2, przestrzegając wszystkich 
      obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów, o których 
      mowa w § 1 ust. 3. 
4. Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca użyje materiałów i urządzeń 
      własnych oraz zapewni we własnym zakresie konieczny transport.  
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów 
      dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i w innych 
      dziedzinach działalności gospodarczej, zgodnych z dokumentacją przedmiotu 
      umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz obowiązującymi przepisami. 
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6. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty 
      potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania  
      w budownictwie. 
7. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać pisemnie do odbiorów częściowych 
      każde roboty zanikające i zakrywane. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
      z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
9. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie każde zagrożenie 
      budowlane. 
10. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) zorganizować teren budowy i zaplecza oraz zapewnić jego ochronę przed 

wejściem osób nieuprawnionych 
2) zorganizować dojazd do terenu budowy 
3) zapewnić porządek i czystość na terenie budowy i jego najbliższym otoczeniu 

oraz przestrzegać przepisy o ochronie środowiska 
4) zapewnić wykonywanie przedmiotu umowy we właściwych warunkach 

higienicznych i socjalnych 
5) przenosić i zabezpieczać przedmioty związane z wyposażeniem 

administracyjno-biurowym, a których przeniesienie i zabezpieczenie jest 
konieczne dla prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia 

6) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i uprawnionym pracownikom zamawiającego 

7) każdorazowo uporządkować teren budowy po zakończeniu robót 
8) dokonywać robót demontażowych wraz z utylizacją i wywozem na bieżąco 

gruzu z terenu budowy 
9) świadczyć usługi związane z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi 

i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje do terminowej zapłaty wynagrodzeń należnych 
      podwykonawcom za należyte wykonanie przewidzianych dla nich części 
      przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Procedura odbioru robót 

1. Odbiorom częściowym podlegają każde roboty zakryte i zanikające. 
2. Wykonawca zgłasza gotowość odbiorów częściowego i końcowego robót 
      budowlanych pisemnie. 
3. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do zgłoszonego odbioru robót, jednak nie 
      później, niż w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę 
      gotowości do odbioru robót. Jeżeli zamawiający w terminie tym nie przystąpi 
      do odbioru, wykonawca ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu 
     odbioru. 
4. Z odbioru częściowego sporządza się protokół częściowego odbioru robót. 
      Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wykonawca usunie  
      je w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia. Do tego 
      czasu odbiór częściowy będzie wstrzymany. 
5. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru 
      robót. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, Wykonawca 
      zobowiąże się do ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia 
      ich stwierdzenia. Do czasu usunięcia usterek odbiór końcowy robót będzie 
      wstrzymany. 
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6. Jeśli protokół częściowy lub końcowy dotyczy odbioru robót wykonanych 
       w całości lub w części przez podwykonawców, za usunięcie usterek 
      powstałych z winy podwykonawcy odpowiada wykonawca. 
7. Rzeczywistym terminem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień 
      podpisania protokołu końcowego potwierdzającego należyte wykonanie 
      przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Angażowanie podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy: 
1) osobiście, 
2) za pomocą podwykonawców w następującym zakresie ………………… 

2. Wykonawca, który zechce zaangażować do wykonania części przedmiotu 
     umowy podwykonawcę, jest zobowiązany wystąpić pisemnie  
     do Zamawiającego o zgodę, dołączając do zgłoszenia informację  
     o podwykonawcy oraz projekt umowy. Zamawiający podejmie decyzję  
     w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi po upływie 14 dni będzie oznaczać zgodę. 
3. Wykonawca podpisze umowy z podwykonawcami i przekaże Zamawiającemu 
     kopię tej umowy oraz tytułem zabezpieczenia kwotę stanowiącą równowartość 
     najwcześniej wymagalnej części wynagrodzenia dla podwykonawców 
     ustalonej między Wykonawcą a podwykonawcami w jednej z form 
     przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
     zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla 
     zabezpieczeń należytego wykonania umowy, ze wskazaniem Zamawiającego 
     jako beneficjenta. 
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy zabezpieczenie wypłaty 
     podwykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy 
     po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podwykonawcy o otrzymaniu 
     należności za wykonaną część przedmiotu umowy. 
5. Zaangażowanie podwykonawcy do wykonania zleconej części przedmiotu 
    umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie 
    tej części. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  
    za każdą część przedmiotu umowy wykonaną przez podwykonawców. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za każdą część przedmiotu 
    umowy wykonaną przez podwykonawców niezgodnie z dokumentacją  
    i warunkami realizacji przedmiotu umowy. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część przedmiotu umowy, 
     która została wykonana przez podwykonawcę niedysponującego osobami 
     uprawnionymi do jej wykonania. W takim przypadku Zamawiający zastosuje 
     karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 3 umowy. 
9. Zaangażowanie podwykonawcy bez wiedzy Zamawiającego albo przy jego 
     sprzeciwie będzie skutkować naliczeniem kary umownej, o której mowa  
     w § 10 ust. 2 umowy. 
10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 i 9 zwalnia Zamawiającego 
      od odpowiedzialności za niewypłacenie wynagrodzenia podwykonawcy przez 
      Wykonawcę. 
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§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: ................ złotych 
(słownie: .................................................................................................................). 
Wartość ta stanowi 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .......... 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

- 70 % po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w ciągu 30 dni, 

- 30 % po wygaśnięciu rękojmi na przedmiot umowy w ciągu 15 dni. 
4. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potrącane 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota 
pomniejszona o sumę naliczonych kar umownych. 

5. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia, 
zabezpieczenie nie zostanie zwrócone, a zamawiający wykorzysta dostępne 
środki prawne do wyegzekwowania kwot kar umownych do wysokości 
poniesionych szkód z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Przedmiot umowy będzie objęty 3- letnią gwarancją. Bieg terminu gwarancji 
      zaczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
      potwierdzającego należyte wykonanie umowy. 
2. Uprawnienia zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane 
      niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
3. Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad 
      przedmiotu umowy lub do uszkodzeń, wykonawca jest zobowiązany 
      przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni 
      od pisemnego zgłoszenia zamawiającego, a następnie do ich usunięcia  
      w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
4. W przypadku, jeżeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w trakcie rękojmi 
       i gwarancji w terminie określonym w ust. 3, zamawiający ma prawo  
       do ich usunięcia we własnym zakresie na koszt wykonawcy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Za każdy dzień opóźnienia w bezusterkowym przekazaniu przedmiotu umowy 
      przez wykonawcę zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % 
      wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
      umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 za zaangażowanie do wykonania 
      części przedmiotu umowy podwykonawcy bez wiedzy i zgody 
      Zamawiającego. 
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
      umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 za wykonanie części przedmiotu 
      umowy przez podwykonawcę niedysponującego pracownikami uprawnionymi 
      do jej wykonania na podstawie odrębnych przepisów. 
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4. Za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, zamawiający naliczy karę 
      umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa  
      w § 2 ust. 1. 
5. Za zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń 
      niedopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie zamawiający 
      naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym 
      mowa w § 2 ust. 1. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
     przewyższającego wysokość kar umownych. 
7. Zamawiający może potrącić karę umowną z należnego wykonawcy 
      wynagrodzenia. 

§ 12 

Obowiązywanie umowy 

1. Niniejsza umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych 
      na przedmiot umowy. 
2. Na mocy art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 
      zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, jeśli jej 
      realizacja nie leży w interesie publicznym, czego nie dało się wcześniej 
      przewidzieć. Wykonawcy w takim przypadku należy się wynagrodzenie 
      wyłącznie za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia 
      od umowy, jeśli wykonawca: 
1) nie przystąpi do wykonania umowy w terminie rozpoczęcia, 
2) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jego dokumentacją, o której mowa  

w § 1 ust. 2 umowy, 
3) prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników  

i osób postronnych, 
4) opóźnia wykonanie przedmiotu umowy w sposób nie gwarantujący jego 

wykonanie w terminie umownym, 
5) stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 
6) bez wiedzy i bez zgody zamawiającego zatrudnia podwykonawców, 
7) dopuszcza do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawców nie 

dysponujących pracownikami z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania 
określonych czynności. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 

z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,  

poz. 1118 z późn. zm.). 
2. Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy będą rozstrzygane przed 
      sądem powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego. 
 
 

Zamawiający                          Wykonawca 


