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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
muzyczna.lodz.pl

Łódź: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
MUZYCZNYCH IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI - WYMIANA STOLARKI
BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU ORAZ STROPODACHU
Numer ogłoszenia: 406870 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi , ul. Rojna 20, 91-134
Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6110172, faks 0-42 6110172.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzyczna.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI - WYMIANA STOLARKI
BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU ORAZ STROPODACHU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych, których celem jest kompleksowa termomodernizacja budynków
przeznaczonych na działalność statutową Zamawiającego, wschodzących w skład kompleksu Zespołu
Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w zakresie wymiany stolarki budowlanej oraz
ocieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu oraz stropodachu budynku głównego oraz łącznika wraz
z robotami towarzyszącymi. 2. Prace budowlane w szczególności obejmują: 2.1. Roboty rozbiórkowe a).
Zdemontowanie istniejących obróbek blacharskich, parapetów okiennych. b). Zdemontowanie instalacji
odgromowej, opraw oświetleniowych, tabliczek informacyjnych. c). Zdemontowanie krat okiennych. 2.2.
Roboty montaŜowe: a). Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej - mokrej (płyta styropianowa o
grubości 14 cm). b). Wymiana pozostałych do wymiany okien i drzwi (w niektórych przypadkach będących
wynikiem przemurowań i wyburzeń - rysunki elewacji przed i po termomodernizacji): - okno 203 cm x 200
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cm - szt. 10 (symbol O1), - okno 203 cm x 200 cm - szt. 14 (symbol O2), - okno 203 cm x 100 cm - szt. 10
(symbol O3), - okno 80 cm x 100 cm - szt. 1 (symbol O4), - drzwi 90 cm x 195 cm prawe - szt. 1 (symbol
D1), - drzwi 90 cm x 200 cm lewe - szt. 1 (symbol D2), - drzwi 200 cm x 285 cm dwuskrzydłowe - szt. 1
(symbol D3). Okna z PCV według podziału wynikającego z zestawienie stolarki wyposaŜone w nawiewniki
(napowietrzacze). Drzwi D1 i D2 - stalowe ewakuacyjne wyposaŜone w samozamykacz, zamek typu yale,
klamkę. Drzwi D3 - ALU ciepłe, kaŜde skrzydło wyposaŜone w zamek typu yale, samozamykacz c).
Wymiana parapetów. d). Remont powierzchni nieocieplanych. e). Remont krat. f). Docieplenie stropodachu
budynku głównego granulatem z wełny mineralnej grubości 25 cm wraz z remontem poszycia dachu papą
termozgrzewalną, g). Docieplenie dachu łącznika (pomiędzy budynkiem głównym, a salą gimnastyczną)
styropapą o grubości 17 cm - dach budynku sali gimnastycznej został juŜ docieplony styropapą h).
Odtworzenie nawierzchni i wykonanie opaski. 2.3. Prace porządkowe i utylizacyjne. 3. Zakres prac
szczegółowo określają: 1) Projekt budowlano - wykonawczy sporządzony przez Michała Tomasiewicza załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) Kosztorys
nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce
realizacji przedmiotu zamówienia: Łódź, ul. Rojna 20 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu
gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie
wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z
przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy (około
10.11.2012 roku) do dnia 30.06.2013 roku, z zastrzeŜeniem etapowości prowadzenia robót, co jest
uzaleŜnione od wysokości środków finansowych, jakimi Zamawiający będzie dysponował w danym roku
budŜetowym. Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania następującego harmonogramu prac: 1) w
2012 roku (do 27.12.2012 roku) - zakres prac odpowiadający kwocie ca 560.000,00 zł brutto, 2) w 2013
roku (do 30.06.2013 roku) - pozostała kwota kontraktu. 7. Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca składając
ofertę uwzględnił przede wszystkim następujący podział robót w poszczególnych latach realizacji: 1) 2012
rok - m.in. wymiana stolarki budowlanej, docieplenie stropodachu z remontem pokrycia dachu budynku
głównego oraz dociepleniem styropapą łącznika i ociepleniem ścian zewnętrznych w części stanowiącej
dopełnienie do posiadanej przez Zamawiającego kwoty środków finansowych, 2) 2013 rok - pozostałe
prace, w tym: ocieplenie ścian, roboty towarzyszące, pomiary i sprawdzenia oraz odbiory. 8. Do
obowiązków Wykonawcy naleŜy uzyskanie pozytywnych opinii (protokołów odbiorowych) z czynności
odbiorowych dokonywanych przez instytucje i urzędy publiczne, bez których nie moŜliwe jest
przeprowadzenie i zakończenie czynności odbiorowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
9. Realizacja przedmiotu zamówienia winna umoŜliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej
działalności. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia osób
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przebywających w budynku Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji
terminowych, Wykonawca zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanych robót lub
zmniejszenia ich uciąŜliwości w sposób umoŜliwiający Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków.
10. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza moŜliwość fakturowania etapowego
(wystawiania faktur częściowych), jednak nie częściej niŜ raz na miesiąc kalendarzowy do wysokości
środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie finansowym, b) podstawą wystawienia faktur
(częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub
końcowy, c) kaŜdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. e) postęp realizowanych przez Wykonawcę prac winien być
dostosowany do moŜliwości finansowych Zamawiającego (szczególnie w 2012 roku); Zamawiający
dopuszcza moŜliwość realizacji przez Wykonawcę prac w zakresie wykraczającym poza wysokość
środków finansowych, którymi Zamawiający dysponuje w planie finansowym jednostki, nie mniej bez prawa
dochodzenia od Zamawiającego wynagrodzenia, które zostanie uiszczone dopiero po uruchomieniu
zabezpieczonych środków w planie finansowym Zamawiającego. 11. Główny kod CPV: 45.00.00.00-7 roboty budowlane. Dodatkowy kod CPV: 45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych
materiałów i urządzeń niŜ podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niŜ określone. W
przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, naleŜy
traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a takŜe zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty
związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym
przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aŜ do
dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w
wysokości - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 45 i art. 46
ustawy.
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, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜenie wykazu (wzór w SIWZ)
zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub
kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach uŜyteczności publicznej
zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz.
690 z późniejszymi zmianami) obejmujących łącznie prace termomodernizacyjne ścian, dachów,
stropodachów oraz wymianę (instalowanie) stolarki budowlanej o wartości kaŜdej z nich min.
900.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia
- nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz wykazu osób (kadry technicznej),
którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
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niniejszego zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nie czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie
dysponował. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych
uprawnień budowlanych przez osoby wskazane przez wykonawcę do kierowania robotami, tj.
kserokopie odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych wymienionych osób wraz z
aktualnymi zaświadczeniami o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego
(Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa) i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej Ocena
spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena
nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
nie mniejszej niŜ 900.000,00 zł.i dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jego braku inny
dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej
niŜ 900.000,00 zł Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca
złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia
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, naleŜy
przedłoŜyć:


wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone



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
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wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
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opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części
zamówienia podwykonawcy, z podaniem zakresu powierzonych prac, nazwy oraz adresu firmy będącej
podwykonawcą (wzór w SIWZ), b) dokument potwierdzający wniesienie wadium. c) kosztorys ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawiony przez Zamawiającego w przedmiarze robót
(kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które
został sporządzony kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winny
zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S. d) harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji prac.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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 nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza 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: http://muzyczna.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Łódź, ul. Rojna 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2012
godzina 14:00, miejsce: Łódź, ul. Rojna 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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