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Łódź: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego 

przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na potrzeby ŁARR S.A. 

Numer ogłoszenia: 280966 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, 

tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i 

wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby 

ŁARR S.A.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej obejmującej zmianę sposobu użytkowania obiektów z funkcji produkcyjno-magazynowej 

na biurowo-magazynową (magazyny sprzętu teatralnego i biurowego), nadbudowę budynku o maksymalnie II 

kondygnacje, budowę/przebudowę urządzeń budowlanych z układem komunikacji wewnętrznej i miejscami 

postojowymi dla samochodów osobowych. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów nakładczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Zespół zabudowań podlegających przebudowie znajduje się w Ewidencji zabytków Łodzi pod numerem 0544. 

Lokalizacja - Łódź, ul. Narutowicza 34. Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 

http://www.larr.lodz.pl/


stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), b) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z 

późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 156, poz.1118), c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012.462 ), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2004 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 (Dz.U. 2004 Nr 202, poz. 2072), f) Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), g) Rozporządzeniem Ministra 

spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr. 109 poz. 719) h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), i) Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030), j) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). SIWZ otrzymają wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu, zaproszeni do składania ofert. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 6.000.- zł będzie wymagane przy składaniu ofert 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

TYCH WARUNKÓW 



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

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: W okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt (z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę) przebudowy lub remontu budynku (zespołu budynków), będącego w rejestrze 

zabytków, o wartości inwestycyjnej zadania minimum 5 000 000 PLN brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie w przedmiocie spełnienia 

warunków wskazanych w z art. 22 ust. 1 pkt 3. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: Posiada zespół zdolny do wykonania 

zamówienia, to jest załączy wykaz osób (według załącznika nr 5), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, w szczególności posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, projektantów o specjalnościach: a) architektonicznej bez ograniczeń 

(min. 1 osoba), b) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (min. 1 osoba), c) instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez 

ograniczeń (min 1 osoba), d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń (min 1 osoba). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia do kwoty co najmniej 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 

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

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

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

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

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

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

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

 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  

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

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

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

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

III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 



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

potwierdzający, że: 

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

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

zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. 

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający 

dokona oceny Wykonawców według niżej wymienionych kryteriów. Za każde wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat 

kolejnego projektu (z uzyskaniem pozwolenia na budowę) przebudowy lub remontu budynku (zespołu budynków), 

będącego w rejestrze zabytków, o wartości inwestycyjnej zadania minimum 5 000 000 PLN brutto każdy (powyżej 

jednego wymaganego), Wykonawca otrzyma 2 pkt (maksymalnie 5 projektów). Maksymalnie można uzyskać w 

punktacji 10 pkt. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku, 

gdy ostatnie miejsce gwarantujące zaproszenie do złożenia ofert zajmie więcej Wykonawców, z taką samą liczbą 

punktów, Zamawiający zaprosi ich wszystkich do składania ofert. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.larr.lodz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Będzie przekazana wraz z 

zaproszeniem do składania ofert. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 

14:00, miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź, ul. Tuwima 22/26, Sekretariat VII piętro. 

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



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: 1. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej: - Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o 

warunkach zabudowy nr DAR-UA-VI.344.2012 z dnia 28.06.2012 r., - Postanowienia Miejskiego Konserwatora 

zabytków z 14 i 22 maja 2012 r., - Program prac konserwatorskich z lipca 2012 r. - Ekspertyzę techniczną zespołu 

budynków, - Ekspertyzę mykologiczną, - Inwentaryzację architektoniczną obiektu, - Koncepcję adaptacji zespołu 

fabryczno-rezydencjonalnego na biura. 2. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej: - Formularz 

wniosku, - Formularze załączników 1-6. 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy oraz z dopiskiem - 

Przetarg ograniczony na projekt przebudowy zespołu budynków na potrzeby ŁARR S.A.. 

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


