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Łódź, dn. 13.03.2013 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ogłasza 

konkurs ofert o wartości mniejszej niż 14.000 euro 
 
 

1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 
 
2. Rodzaj zamówienia: usługi nadzoru budowlanego. 
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, zgodnie z art 25 i 

art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w fazie realizacji robót budowlano – 
instalacyjnych pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. 
Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”, objętych dokumentacją projektową na obiekcie 
będącym w ewidencji zabytków nieruchomych. 

 
4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego. 
 
5. Realizacja zamówienia przewidziana jest w okresie od daty wprowadzenia Wykonawcy na budowę do 

czasu bezusterkowego odbioru robót i oddania obiektu do użytkowania. Wprowadzenie Wykonawcy 
planowane jest na początku lipca 2013 r. a realizacja robót budowlanych przewidziana jest do 31 
grudnia 2014 r.  

 
6. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane i będzie obejmował w szczególności: 
 
a) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go przy udziale 

Zamawiającego; 
b) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami  oraz polskimi 
normami; 

c) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu; 
d) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowej; 
e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także nie 

dopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 

f) stałe uczestnictwo w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie 
strony procesu inwestycyjnego, 

g) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek 
przez Wykonawcę; 

h) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego 
wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą; 

i) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji Zleceniodawcy; 
j) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, 

gdy Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i 
postanowieniami zawartej z nim umowy; 

k) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań 
jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę 
certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem; 

l) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o 
potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych 
wad; 

m) udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru końcowego, gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do: 
-  potwierdzenia gotowości do odbioru; 
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      -  przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej; 
n) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanej inwestycji. 
 

7. Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należy również kontrolowanie szczegółowych rozliczeń 
budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane zawartej przez Zamawiającego z ich 
Wykonawcą. 

 
8. Przedmiot i zakres planowanej inwestycji: 

 
Nazwa: Remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura. Kompleks zlokalizowany jest 
w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.  
 
Wartość kosztorysowa robót około 12 mln zł netto. 
 
Willa: - powierzchnia: około 550 m2 

  - wysokość: około 10,50 m 
  - liczba kondygnacji: 2 nadziemne + piwnica 

 
Łącznik:  - powierzchnia: około 360 m2 

  - wysokość: około 8,80 m 
  - liczba kondygnacji: 2 nadziemne + piwnica 
 

Budynek główny fabryczny:   - powierzchnia: około 1600 m2 
 - wysokość: około 20 m 
 - budynek średniowysoki 
 - liczba kondygnacji: 5 
 - budynek częściowo podpiwniczony 
 

Hala montażowa:  - powierzchnia: około 300 m2 
   - wysokość 4-5 m 
   - liczba kondygnacji: 1 
   - budynek niepodpiwniczony 

 
Zakres zmian objętych projektem: 

 
� Remont budynku willi z utrzymaniem istniejącej funkcji biurowej, z odtworzeniem oryginalnej 

elewacji: 
 

 przeprojektowanie wtórnych biegów  schodów znajdujących się na piętrze  
 usunięcia sufitów podwieszanych w holu w celu odsłonięcia świetlika dachowego 
 odtworzenie pierwotnej kolorystyki elewacji z zachowaniem charakterystycznych elementów 

ozdobnych oraz typów tynków zewnętrznych. 
 zachowanie lub odtworzenie oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej. 
 odtworzenie i remont posadzek 
 zmiana funkcji pomieszczeń piwnicy na gastronomiczne 
 przebudowa wewnętrzna oraz nadbudowa klatki schodowej przylegającej do willi,  
 wykonaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń  
 wykonanie nowej instalacji wod - kan 
 wykonanie nowej instalacji c.o.  
 wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

 
� Przebudowa wnętrza, remont oraz nadbudowa budynku łącznika o dwie kondygnacje oraz zmiana 

jego funkcji z produkcyjnej na biurową: 
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 rozbiórka istniejących stropów i podciągów 
 budowa nowej siatki słupów konstrukcyjnych oraz stropów monolitycznych  
 wykonanie warstw wykończeniowych na stropach  
 budowa nowej, ewakuacyjnej klatki schodowej w południowej części budynku 
 nadbudowy dwóch kondygnacji połączonych szklanym łącznikiem z budynkiem fabrycznym 
 wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń  
 budowie ścian działowych wydzielających pomieszczenia biurowe 
 przywrócenie elewacji istniejącej do stanu pierwotnego poprzez skucie tynku oraz oczyszczenie i 

konserwację cegły elewacyjnej 
 wykonanie balkonu na I piętrzę dostępnego z ogólnej komunikacji oraz budowie tarasu na dachu 

łącznika dostępnego z IV piętra fabryki. 
 przywrócenie elewacji istniejącej do stanu pierwotnego poprzez skucie tynku oraz oczyszczenie i 

konserwację cegły elewacyjnej 
 wykonanie nowej instalacji wod - kan 
 wykonanie nowej instalacji c.o.  
 wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

 
� Przebudowa wnętrza i remontu budynku głównego – fabryki i zmiana jego funkcji z produkcyjnej na 

biurową: 
 

 rozbiórka istniejących stropów 
 budowa nowej siatki słupów konstrukcyjnych budynku z zachowaniem słupów i podciągów 

istniejących w funkcji dekoracyjnej 
 budowa nowych stropów monolitycznych 
 wykonanie warstw wykończeniowych na stropach  
 likwidacja klatki schodowej zlokalizowanej w północno zachodniej części budynku oraz 

zaprojektowanie w tej części nowych stropów monolitycznych. 
 budowie ewakuacyjnej klatki schodowej dla całego budynku w południowo-zachodnim narożniku 
 budowie ścian działowych wydzielających pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, toalety 

oraz pomieszczenia pomocnicze 
 przywrócenie elewacji istniejącej do stanu pierwotnego poprzez skucie tynku oraz oczyszczenie i 

konserwację cegły elewacyjnej 
 konserwacja zewnętrznych schodów stalowych oraz innych elementów charakterystycznych 

występujących w budynku 
 wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń  
 wykonanie klimatyzacji dla: sal konferencyjnych na parterze i I piętrze, oraz gabinetów 

prezesów na I piętrze. 
 wykonanie nowej instalacji wod - kan 
 wykonanie nowej instalacji c.o.  
 wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

 
� Remontu budynku hali montażowej i adaptacji na potrzeby magazynu Teatru  

im. Stefana Jaracza: 
 

 wykonanie nowych słupów konstrukcyjnych oraz nowej konstrukcji nośnej dachu  
 projekt nowych świetlików dachowych o odporności ogniowej E30 nawiązujących do pierwotnych 

świetlików. 
 wykonanie otworów: drzwiowego oraz bramy garażowej od strony działki Teatru Jaracza 
 remont elewacji północnej 

.  
9. Warunki udziału 

 
      Wiedza i doświadczenie 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wymagane jest, aby Wykonawca posiadał doświadczenie 
w realizacji usług nadzoru nad robotami budowlanymi i konserwatorskimi w obiektach zabytkowych. 
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Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co 
najmniej: - dwie usługi polegające na świadczeniu pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją robót budowlanych obiektów będących zabytkami nieruchomymi, o wartości robót min. 7 000 
000,00 zł brutto każda ( słownie: siedem milionów złotych), oraz załączy dokumenty potwierdzające, że 
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

 
- inspektor nadzoru - koordynator posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z minimum 5 letnią (od 
daty uzyskania uprawnień) udokumentowaną praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych w trakcie budowy, przebudowy obiektów użyteczności 
publicznej, 

 
- inspektor nadzoru robót konserwatorskich zabytków nieruchomych posiadający wykształcenie i 

praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz. U. z 2011 r. nr 165 poz. 987), z 
minimum 5 letnią, udokumentowaną praktyką zawodową na stanowisku inspektora nadzoru przy 
robotach budowlanych na obiektach zabytków nieruchomych,  

 
- inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, z 
minimum 5 letnią (od daty uzyskania uprawnień) udokumentowaną praktyką na stanowisku 
inspektora nadzoru robót sanitarnych przy robotach instalacyjnych obiektów użyteczności publicznej, 
 

- inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z 
minimum 5 letnią (od daty uzyskania uprawnień) udokumentowaną praktyką na stanowisku 
inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych przy robotach elektrycznych obiektów użyteczności 
publicznej. 

10. Kryterium oceny ofert: cena 100% 

a) Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty 
materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. 
Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji 
umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą 
przedmiotem pełnienia nadzoru. 

b) Płatności  wynikające z umowy o nadzór inwestorski dokonywane będą w cyklu miesięcznym w 
wysokości proporcjonalnej okresu rozliczeniowego (miesiąca) do czasu trwania całej umowy.  

c) Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem 
na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

 
11. Wymagane dokumenty: 

a) Wypełniony druk oferty załączony do ogłoszenia;  
b) Wykaz wykonanych usług nadzoru wg załącznika nr 1; 
c) Dokumenty potwierdzające wykonanie usług; 
d) Wykaz osób przewidzianych do pełnienia funkcji inspektroa nadzoru wg załącznika nr 2; 
e) Kserokopie uprawnień budowalnych osób z zalacznika nr 2; 
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f) Kserokopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłacenia 
składek osób z załącznika nr 2.  

 

13. Sposób zaadresowania oferty: 

 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej w sposób następujący: 
 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Tuwima 22/26,  90-002 Łódź 
 

OFERTA  
na kompleksowy nadzór inwestorski  

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.03.2013 r.  godz. 10.00 

 
14. Oferty należy złożyć do dnia 27.03. 2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - ŁARR S.A.,  

sekretariat VII piętro. 
 
15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.03.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - ŁARR 

S.A.,  sekretariat VII piętro.  
 
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
17. O wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnicy zostaną powiadomienie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do dnia 02.04. 2013 r. Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na tablicy 
ogłoszeń i na stronie internetowej ŁARR S.A. 

 
18. Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

19. Osoby do kontaktu: 

  Tomasz Piestrak   tel. 42 664 37 60 

  Tomasz Cebertowicz  tel. 42 664 37 88 

 Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30 – 14.00 

20. Zamawiający – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

Załączniki : 
 

a) formularz oferty, 
b) wykaz robót – załącznik nr 1, 
c) wykaz osób – załącznik nr 2. 
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Formularz oferty 

 
 
Nazwa firmy ....................................................................................................................... 
 
 
Adres ................................................................................................................................. 
 
 
telefon :............................................................, fax : ……………………….................................... 
 
 
telefon komórkowy ............................................. e-mail ....................................................... 
 
 
Regon ………………………..………..  NIP ……………………………………… 
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OFERTA 
 

Niniejszym składam ofertę  na ogłoszony konkurs ofert  

o wartości mniejszej niż 14.000 Euro 

 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, 
 

zgodnie z art 25 i art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
w fazie realizacji robót budowlano – instalacyjnych pn.  

 
„Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, 

działka nr 519/8, obręb nr S-01”,  
 

objętych dokumentacją projektową na obiekcie będącym w ewidencji zabytków nieruchomych. 
 
 Cena oferowana  
 

Cena  netto VAT Cena brutto 

zł % zł 

 
 

  

 
 
Słownie zł brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 Cena zawiera ceny wszelkich prac pozwalających na pełne i prawidłowe wykonanie zamówienia 
zgodnie z warunkami ogłoszenia. 
 
 
 
 
 

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

         podpis osoby upoważnionej  
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                                                                                Załącznik nr 1       

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

Termin wykonanych usług  

daty 

Wartość brutto 

wykonanych robót 

budowlanych 
Lp. Nazwa i adres odbiorcy 

Miejsce wykonania usług – 

obekt, adres  

Rejestr lub ewidencja zabytków 

w jakim/jakiej jest obiekt  

Nr pozycji w rejestrze 

lub ewidencji 

od do zł 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 
 
 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 
 

 

 

……………………………………                                                                                                     
              miejscowość, data                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                ........................................................... 
                                                                                                                                                                                                                 ( podpis z pieczątką imienną , lub podpis  
                                                                                                                                                                                                                          czytelny osoby uprawnionej do  
                                                                                                                                                                                                                           reprezentowania Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2     
WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności . 

 

5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
Lp. Funkcja Imię i nazwisko 

Obiekt użyteczności publicznej od do 
1 2 3 4 7 8 

   

   

   

   

1 

Inspektor nadzoru - koordynator posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń 

 

   

   

   

   

   

2 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający 
uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych 

 

   

   

   

   

   

3 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający 
uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

   

 
5-letnia praktyka zawodowa inspektora nadzoru na budowie przy zabytkach nieruchomych (*) 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
Obiekt Rejestr zabytków Pozycja w rejestrze od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

     

     

 
1 

 
Inspektor nadzoru robót 
konserwatorskich 
zabytków nieruchomych 
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    ……………………………………                                                                                                     
                 miejscowość, data                                                                                                                                     
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    ........................................................... 
                                                                                                                                                                                          ( podpis z pieczątką imienną , lub podpis  
                                                                                                                                                                                                  czytelny osoby uprawnionej do  
                                                                                                                                                                                                    reprezentowania Wykonawcy ) 


