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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
I Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Niniejszego zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 
    125 000  EURO, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia     
    2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z    
    późniejszymi zmianami) - dalej  oznaczonej  jako Pzp.  
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego w  
    zakresie czynności nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania       
    inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku w Łęczycy przy ul. Lotniczej 4 dla Prokuratury      
    Rejonowej w Łęczycy”. 
3. Oznaczenie usługi zgodnie z CPV: 
    Główny przedmiot: 
    Nazwa: usługi w zakresie zarządzania  budową Kod:     71 54 00 00-5 
    Usługi w zakresie kontroli i nadzoru   Kod:     71 24 70 00-1 
4. Do podstawowych obowiązków Inwestora Zastępczego , zwanego dalej w SIWZ 

Wykonawcą, należy organizowanie procesu inwestycyjnego oraz zapewnienie 
wykonania odbioru robót budowlano-montażowych, a w szczególności: 

4.1. sprawdzenie prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowo-    
       kosztorysowej w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 
4.2. zgłaszanie projektantowi ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie    
       stosownych poprawek, 
4.3. praca w komisji techniczno-ekonomicznej mającej na celu zaopiniowanie opracowanej    
       dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wartości kosztorysowej zadania, 
4.4. ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym    
       wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,  
       gwarancji, terminu wykonania robót, kryterium oceny ofert oraz warunków płatności,     
       w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, 
4.5. przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy    
       oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, które podlegać  
       będą akceptacji Zamawiającego, w terminie 7 dni od wykonania czynności, o której      
       mowa w pkt. 4.4., 
4.6. przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót, 
4.7. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, 
4.8. organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
4.9. wybór wykonawcy robót, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych  
       kryteriów i przygotowanie do podpisania umowy,  
4.10. podejmowanie w  
porozumieniu z Zamawiającym czynności w trybie art.181 Pzp., 
4.11. przekazanie wykonawcy robót dokumentacji projektowej, 
4.12. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i  
         przekazanie go wykonawcy robót przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
4.13. kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie  
         oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,  
4.14. współudział z wykonawcą robót budowlanych w opracowywaniu tabeli elementów  
         rozliczeniowych oraz harmonogramu robót, 
4.15. sprawdzenie przekazanych przez wykonawcę robót dokumentów w postaci tabeli  
         elementów rozliczeniowych i harmonogramu robót w terminie 7 dni od ich  
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         otrzymania. Poinformowanie w formie pisemnej wykonawcy robót o ewentualnych  
         uwagach do w/w dokumentów i egzekwowanie wprowadzenia stosownych  
         poprawek. Przekazanie Zamawiającemu po weryfikacji w/w dokumentów z klauzulą  
         „akceptuję”, 
4.16. sprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowego nadzoru    
         inwestorskiego w zakresie całego zadania inwestycyjnego, w tym m.in.:    
         sprawdzanie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, obowiązującymi  
         przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o     
         realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,   
4.17. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w  
         szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych oraz     
         niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
4.18. sprawowanie nadzoru nad należytym, terminowym i zgodnym z obowiązującymi   
         przepisami wykonaniem umów, 
4.19. egzekwowanie od wykonawcy robót i biura projektowego prawidłowej reakcji na 

zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, 
4.20. egzekwowanie od wykonawcy robót wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem robót, 
4.21. opracowywanie co dwa miesiące sprawozdań z wykonanego zakresu rzeczowo-

finansowego. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji 
harmonogramu robót na dany rok kalendarzowy, 

4.22. kompleksowa koordynacja robót, w tym organizowanie i prowadzenie okresowych 
narad koordynacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

4.23. dokonywanie odbiorów częściowych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem 
robót, 

4.24. weryfikacja dokumentów sporządzonych przez wykonawcę robót przed ich odbiorem, 
4.25. sprawdzanie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych i dostawców, 

potwierdzanie prawidłowego wykonania robót nimi objętych i przekazywanie faktur 
Zamawiającemu do zapłaty w terminie 3 dni od daty wpływu faktury do Inwestora 
Zastępczego, 

4.26. organizacja dostaw inwestorskich maszyn, urządzeń i wyposażenia w zakresie 
wynikającym z potrzeb Zamawiającego, 

4.27. uzgadnianie z Zamawiającym celowości oraz zakresu robót dodatkowych i 
uzupełniających w przypadku ich wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji, poprzez 
spisanie: 

              a) notatki określającej zakres i przyczyny wykonania robót,    
                  sporządzonej przez Wykonawcę, projektanta oraz osobę         
                  upoważnioną przez Zamawiającego, 
              b) protokołów konieczności stwierdzających niezbędność wykonania     
                  robót, zawierających zweryfikowane koszty ich wykonania, które      

                                  podlegać będą  akceptacji przez Zamawiającego, 
4.28. sprawdzanie kosztorysów szczegółowych lub kalkulacji na roboty dodatkowe,     
         uzupełniające bądź zamienne, przedkładane przez wykonawcę robót.  
4.29. powiadomienie stosownych organów (zgodnie z właściwością wynikającą  
         z przepisów szczegółowych) o zakończeniu budowy i złożenie wniosku o wydanie     
         decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w terminie 3 dni od daty złożenia     
         oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, 
4.30. stwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru końcowego przy udziale    
         Zamawiającego oraz przekazanie inwestycji Zamawiającemu, 
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4.31. przekazanie Zamawiającemu niezwłocznie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
         oraz kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru i instrukcją  
         obsługi budynku w terminie 3 dni od daty odbioru końcowego, 
4.32. sporządzenie rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego oraz dokumentów do      
         przyjęcia na stan majątkowy składników wykonanych robót i przekazania ich      
         Zamawiającemu w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego, 
4.33. przygotowanie materiałów i wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z  
         tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzenie oraz    
         egzekwowanie od wykonawców robót oraz innych uczestników procesu     
         inwestycyjnego, z którymi zawarte były umowy, należnych odszkodowań lub kar    
         umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych.     
         Odszkodowania i kary umowne będą przekazywane na konto Zamawiającego. 
4.34. dokonanie pierwszego przeglądu w okresie gwarancji po upływie jednego roku od     
         daty odbioru końcowego, a następnych po upływie każdego roku kalendarzowego.     
         Z przeprowadzonych przeglądów Inwestor Zastępczy sporządzi protokół, w którym     
         wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia oraz zapewni    
         stosowny nadzór nad robotami. 
4.35. dokonanie odbioru ostatecznego na 7 dni  przed upływem gwarancji ustalonej   
         w umowie z wykonawcą robót budowlano-montażowych. 
 
II Wymagany termin realizacji zamówienia 
  
     Termin realizacji zadania:  
                    rozpoczęcie –  data zawarcia niniejszej umowy 

              zakończenie  –  data podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie przez         
                                         wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych w  
                                         toku odbioru ostatecznego lub w przypadku braku usterek     
                                         data podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 
Okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata i jest uzasadniony oszczędnością 
kosztów realizacji zamówienia. 
 

III Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
    spełniania tych warunków  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy : 
1.1  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
       przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.2   Posiadają wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu zastępstwa inwestorskiego nad     
       robotami   polegającymi na przebudowie obiektów biurowych lub użyteczności     
       publicznej w technologii tradycyjnej, zbliżonych wielkością do robót budowlanych    
       stanowiących przedmiot zamówienia, poprzez nadzorowanie w okresie ostatnich 3 lat    
       minimum 2 inwestycji obejmujących realizację budów o wartości łącznej minimum     
      14.000.000 zł., w tym 1 inwestycji o wartości minimum 7.000.000 zł.  
1.3  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
       wykonania zamówienia. Zatrudniają minimum 3 osoby posiadające uprawnienia do     
       sprawowania funkcji inspektorów nadzoru w branżach budowlano-konstrukcyjnej,  
       sanitarnej i elektrycznej. 
1.4  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
       zamówienia, a w szczególności: 
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a) obroty Wykonawców w zakresie prowadzonej działalności w okresie ostatnich     
          dwóch lat przekroczyły  500 000 zł w każdym roku kalendarzowym, 
      b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
          prowadzonej działalności. 

1.5  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz   
     osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych   
     podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki 
    określone w pkt 1.1 – 1.4a) winien spełnić jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie. 
    Warunek określony w pkt 1.4b) i pkt 1.5 powinien spełnić każdy z Wykonawców    
    oddzielnie. 
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i  
    dokumentów opisanych w rozdziale IV SIWZ.  
    Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i   

wymagania wynikające z przepisów Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców,   
     wymienionych w art. 24 ust.1 i 2  Pzp. 
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty   
    oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły : SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. 
 
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w    
    celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy   
     załączyć: 

1. Wykaz zadań w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w  tym okresie,  przy realizacji których Wykonawca pełnił lub pełni obecnie  

    obowiązki Inwestora Zastępczego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (według    
    wzoru w załączniku nr 2). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające,    
    że  zadania zostały lub są wykonane należycie. 
2. Wykaz osób (załącznik nr 3) posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych     
    funkcji w budownictwie, którym powierzona będzie realizacja zadania.    
    Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień  
    do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopię  
    zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.  
3. Bilanse  wraz  z  Rachunkami  zysków  i  strat  za  lata   2008 - 2010 .W  przypadku   
    Wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  bilansu  oraz  rachunku  zysków  i    
    start, inne  dokumenty  określające  obroty, zysk  oraz zobowiązania  i  należności za     
    lata   2008  -  2010. 
4. Zestawienie  obrotów  z  tytułu  prowadzonej działalności w  poszczególnych  latach      
    2008 – 2010 – (według wzoru w załączniku nr 4). 
5. Odpis polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia  potwierdzającego, że Wykonawca  
    jest ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej   
    działalności gospodarczej.          
6. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w 
    postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji   
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    zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  
    dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu    
    zamówienia. 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
    udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, 
    należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii 
    poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 
    upoważnioną , z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o nie zaleganiu z opłacaniem 
podatków lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne według wzoru w 
załączniku nr 5, 

 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 Pzp, 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 Pzp. według wzoru w załączniku nr  6, 

 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

          składania ofert. 

 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24    
 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
składania ofert.   

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B.2,  B.4 i 
B.5 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

           a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
           b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
           Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
           upływem terminu składania ofert. 

 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
     udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca 

           nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.   
 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
    przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób     
    uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami             
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub  
faksem. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający uzna, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało 
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
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Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
      
     Prokuratura Okręgowa w Łodzi 
     ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź 
     fax: 42 676 – 86 – 28  
  
Zamawiający wyznacza  do  bezpośredniego  kontaktowania  się z  Wykonawcami      
Annę Mikołajczak –   tel.  ( 042 )  676 – 86 – 89 lub (042) 676 – 86 - 87 od  poniedziałku  
do  piątku od godz.9.00  do  15.00. 
 
VI.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 
pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką 
informację na własnej stronie internetowej   (www.lodz.po.gov.pl ), 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. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu     
    wyjaśnienia treści SIWZ. 
3. Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzących do zmiany ogłoszenia o     
    zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,     
    Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym    
    przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej                 
    ( www.lodz.po.gov.pl ) 
 
VII. Termin związania ofertą 

  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1.   Oferta powinna być zgodna z przepisami Pzp i zawierać wszystkie wymagane   
       dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.    
2.   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3.   Oferta winna być sporządzona  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
      nieważności w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisma. ( art.9 ust.1 i 2 Pzp ). 
      Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku  powinien 
      być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
      Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
      wiążącą. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  składanie  ofert  w  postaci 
      elektronicznej. 
4.   Każda zapisana strona oferty, w tym załączniki, winna być ponumerowana numeracją   
      ciągłą i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela. Podpis pod ofertą,  
      oświadczeniami, zmianami, kserokopiami dokumentów stwierdzających zgodność z  
      oryginałem winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób  

http://www.lodz.po.gov.pl/
http://www.lodz.po.gov.pl/
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      określony w akcie rejestrowym. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający  
      zastrzega sobie prawo żądania  od  Wykonawcy złożenia dokumentów  w oryginale.  
5.   Upoważnienie do podpisywania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika 
      ono z dokumentów załączonych do oferty. 
6.   Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez     
      osobę podpisująca ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy napisać słownie. 
7.   Dokumenty zawierające informacje uznane przez Wykonawcę za tajemnice    
      przedsiębiorstwa ( tzn. niedostępne do wglądu innym Wykonawcom) w rozumieniu  
      art.11 ust.4 ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,( t.j. z 2003 r.  
      Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami ), powinny być przekazane w    
      kopercie zaklejonej i opisanej : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
8.   Wykonawca  winien  wskazać  w  ofercie  część  zamówienia, której  wykonanie  zleci 
      podwykonawcy. 
9.   Wykonawca  może wprowadzić zmiany  bądź wycofać złożoną przez siebie ofertę pod    
      warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian    
      lub wycofaniu oferty , przed upływem terminu składania ofert. 
      Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
      zasad, jak składana oferta tj. w  kopercie odpowiednio oznakowanej napisem  
      „ ZMIANA ” lub ,,WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „ ZMIANA ”zostaną 
      otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
      stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
      oferty.  Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.    
10. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie       
      terminu składania ofert.  
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych ani też równoważnych. 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
13. Na ofertę składa się: 
      - wypełniony i podpisany formularz oferty  stanowiący załącznik nr 1. 
      - dokumenty i oświadczenie Wykonawcy wskazane w dziale IV A i B SIWZ  
      - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 
      - parafowany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący załącznik Nr 8. 
 
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Miejsce dostarczenia ofert: Prokuratura Okręgowa w Łodzi ul. Kilińskiego nr 152, 
    Biuro  Podawcze  ( parter  A.003 ) 

2. Termin składania ofert upływa:  29 czerwca 2011 r. godzina  10 : 00 .  

3. Oferta zostaje uznana za złożoną w terminie, jeżeli fizycznie znajdzie się w Biurze    

    Podawczym Zamawiającego przed upływem terminu podanego w punkcie 2. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie   

    zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i   

    adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego z zaznaczeniem na opakowa -  

    niu nazwy zamówienia. 
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przykładowy sposób zaadresowania opakowania 

 

 

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania    

    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej    

    przedterminowe otwarcie.  

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie  

    niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

7. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sala konferencyjna      

    A.0,09 (parter)   

8. Czas otwarcia ofert: dnia 29 czerwca 2011r. o godz. 10:30. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy ), adresy Wykonawców i   

      informacje dotyczące ceny. 

11. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W  

      przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,  Zamawiający prześle   

      informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

 
1. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na    
    podstawie wypełnionego formularza ofertowego.  
2. Ceny powinny być podane w złotych polskich liczbowo i słownie. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień     
    dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między    
    Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z  
    zastrzeżeniem art. 87 ust 2 Pzp., dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści. 

< Nazwa Wykonawcy > 

< Adres Wykonawcy >           

                                                                                                  

                                           Prokuratura Okręgowa w Łodzi   

  90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152 

Nr spr. VII Zp 2300 / 2 / 11 

 
                 „Oferta na wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego w     
                  zakresie czynności nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i  
                  rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja  budynku przy  
                  ul. Lotniczej 4 w Łęczycy dla Prokuratury Rejonowej w Łęczycy”   

              Nie otwierać przed godz. 10 :30, dnia 29 czerwca 2011 r. 
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4. Zamawiający poprawi w ofercie: 
4.1.oczywiste omyłki pisarskie 
4.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
      dokonanych poprawek, 
4.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian    
      w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została  
      poprawiona. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ust. 1 Pzp. 

 
XI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie  się kierował kryterium ceny                  
    ( brutto ) za realizację całości zamówienia, czyli sumy kwot zawartych w ofercie. 
    Wysokość oferowanej ceny     - 100%, 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ( brutto ), obejmującą   
    realizację całości zamówienia. 

 
XII. Udzielenie zamówienia 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  odpowiada wszystkim   
    wymaganiom określonym w Pzp. oraz w  SIWZ i została oceniona jako    
    najkorzystniejsza. 
2. O odrzuceniu ofert  oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi   
    niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i    
    prawne. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,   
    określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  
    oferty ) na własnej stronie internetowej (www.lodz.po.gov.pl ) oraz w swojej siedzibie na    
    „ Tablicy ogłoszeń ”. 

 
XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   
        w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegających się o  
    zamówienie (  art.23 ust. 1 Pzp. ), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda   
    złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie   
    ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za   
    wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie    
    krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem. 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem    
    5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 
4. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie  
    Zamawiającego.  
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w   
    sprawie zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania   
    umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,    
    bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których  

http://www.lodz.po.gov.pl/
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    mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 
XIV. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Informacje ogólne. 
    Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego     
    wykonania umowy . 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, w dniu zawarcia umowy w wysokości co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.  

    Pozostałe 70% kwoty zabezpieczenia będzie tworzone przez potrącenie z należności za    
    nadzór nad częściowo wykonanymi robotami budowlanymi nie później niż do końca 10  
    miesiąca trwania umowy. Nieutworzenie zabezpieczenia w pełnej kwocie skutkuje                   

zobowiązaniem Wykonawcy do wniesienia brakującej kwoty zabezpieczenia  do końca 
10 miesiąca trwania umowy. 

    W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca  
    zobowiązany jest je wnieść do dnia zawarcia umowy. 
 
2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, określonych w art.148 ust. 1Pzp. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia wykonania umowy 
w formach określonych w art. 148 ust. 2 Pzp. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank  NBP O/O Łódź 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 

 
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
      - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
        gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
        wskazanie ich siedzib, 
      - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
      - kwotę gwarancji, 
      - termin ważności gwarancji,  
      - stwierdzenie, że zobowiązanie wystawione przez zabezpieczającego jest     
        nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że  
        obowiązuje bez  względu na to, czy wykonawca będzie działał na rynku. 
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
ust. 1 i 3 Pzp. 
 
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
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zamówienia uznanego przez Zamawiającego za należycie wykonane i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
Ta część zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 

 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  
           postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2 – 4 Pzp.  przysługuje odwołanie wyłącznie 
wobec czynności : 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenie oferty odwołującego. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy w sytuacji : 
- urzędowej zmiany stawki podatku VAT 
- terminów realizacji umowy po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
 
XVIII. PARAMETRY  OPISUJĄCE  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA    

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego w 
zakresie czynności nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania 
inwestycyjnego polegającego na „Adaptacji  budynku przy ul. Lotniczej 4 w Łęczycy dla 
Prokuratury Rejonowej w Łęczycy”. 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego budynku administracyjno-biurowego. Budynek zlokalizowany w 
kompleksie budynków przemysłowych. Przedmiotowy budynek jest częścią dawnego 
budynku administracyjno - biurowego usytuowanego przy wschodniej ścianie hali 
produkcyjnej. Budynek składa się z dwóch części: wyższej ( 9,18 m ) i niższej ( 7,12 m ). 
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Stropy gęsto - żebrowe DZ4 o rozpiętości w 
świetle 8,5 m ( część wyższa ) i 6,2 m ( część niższa ). Stropodachy płaskie z pokryciem 
papowym. 
Zaprojektowano przebudowę części niższej istniejącego budynku oraz nadbudowę nad 
częścią wyższą o jedną kondygnację. Zaprojektowano również przebudowę istniejącego 
układu pomieszczeń dostosowując go do potrzeb programu funkcjonalno-użytkowego 
wymaganego przez Inwestora. W projekcie przewidziano również przebudowę istniejącej 
klatki schodowej oraz dobudowę nowej niezbędnej zapewniającej ewakuację. Budynek 
skomunikowany jest z terenem działki poprzez sześć wejść i jeden wjazd do garażu. 
Komunikacja pionowa wewnątrz budynku odbywa się dwoma klatkami i jedną windą 
nowoprojektowaną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną w centrum 
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budynku. 
Budynek pełnić będzie funkcję: 
- w części parterowej - administracyjną, socjalną, archiwalną, techniczną, mieszkalną oraz    
  przesłuchania i zatrzymania  
- na piętrze – administracyjną, techniczną i socjalną  
- na 2 piętrze  - administracyjną, socjalną i konferencyjną 
Budynek nie jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  (nie  podlega  ochronie)  i  położony  
jest  poza  granicami  terenów  górniczych. 
 
Działki, na których znajduje się budynek są częściowo ogrodzone. W części wschodniej 
znajduje się zatoka parkingowa z wjazdem z ul. Lotniczej. Wzdłuż budynku dojazd 
utwardzony trylinką oddzielony od ściany budynku pasem trawnika z krzewami ozdobnymi.  
Granice  terenu  inwestycji stanowią: 

- od północy droga dojazdowa do hali produkcyjnej 
- od południa budynek administracyjno-biurowy hali produkcyjnej 
- od zachodu hala produkcyjna 
- od wschodu ul. Lotnicza 

Dojazd oraz wejścia  do projektowanego budynku będzie się odbywać z drogi – ciągu 
pieszo-jezdnego od strony wschodniej. Główne wejście do budynku jest z poziomu terenu i 
dzięki temu nie wymaga posiadania schodów ani pochylni dla niepełnosprawnych.  
Przed przebudowywanym budynkiem zaprojektowane zostały dwa parkingi na 25 miejsc 
postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. 
Na terenie działki przewidziano jedno utwardzone, zadaszone miejsce gromadzenia 
odpadów stałych wyposażone w zamykany kontener.  
Przyłącza : 

1. wodociągowe - Ø 63 PE –włączone do istniejącej sieci wodociągowej Ø 150 żęl. 
2. kanalizacji sanitarnej - Ø 160 PVC włączone do istniejącego przyłącza Ø 200 PVC 

przez istniejącą żelbetową studnię  Ø 1200 
3.   kanalizacji deszczowej - wody opadowe z placów utwardzonych i dachów 

odprowadzone będą do kolektora Ø 300 poprzez projektowaną studnię żelbetową 
Ø1200 

4. elektryczne - zgodnie z warunkami przyłączenia , przyłącze elektryczne zostanie     
zaprojektowane przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. Na planie 
zagospodarowania przyjęto przebieg kabli przyłącza od granicy działki Inwestora do 
tablicy przyłączeniowej na ścianie budynku. Do zasilania awaryjnego 
zaprojektowano agregat prądotwórczy. 

5. sieci cieplnej - budynek ogrzewany poprzez kotłownię gazową zlokalizowaną w 
przebudowywanym budynku 

6. telefoniczne - zaprojektowano kanalizację telefoniczną od istniejącej linii biegnącej 
wzdłuż ulicy , do projektowanego budynku 

 

Charakterystyczne parametry obiektu : 

Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji 1247,08 m2 
Powierzchnia zabudowy 657,35 m2 
Wysokość 11,55 m 
Kubatura 6376 m3 
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ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

Druki do wypełnienia lub podpisania:  

 

1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2. wykaz zadań przy których Wykonawca pełnił w okresie 
ostatnich 3 lat lub pełni obecnie funkcję Inwestora 
Zastępczego 

- załącznik nr 2 

3. wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia 
- załącznik nr 3 

5. zestawienie obrotów 
- załącznik nr 4 

6. oświadczenie 
- załącznik nr 5 

7. oświadczenie 
- załącznik nr 6 

8. wzór umowy 
- załącznik nr 7 
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Załącznik nr 1 
 

 
 

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

(miejscowość i data) 

....................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

  

  Prokuratura Okręgowa 
w Łodzi 
ul. Kilińskiego 152 
90 – 322 Łódź 

 

OFERTA 
 
 

Przystępujemy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) na 
wybór: 
„Inwestora Zastępczego w zakresie czynności nadzoru nad przygotowaniem, 
realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja  budynku przy ul. 
Lotniczej 4 w Łęczycy dla Prokuratury Rejonowej w Łęczycy” 
 
Oferujemy usługę pełnienia czynności zastępstwa inwestycyjnego za cenę ryczałtową netto w 
wysokości: 
 
………………………………………………………………………………………....................... zł  

/słownie: ................................................................................................................................./  

za cenę ryczałtową brutto w wysokości: 

……………………………………………………………………………………….......…………..zł 

/słownie………………………………………………………………………………………...……./ 

w tym …………% podatek VAT. 

Podatek VAT.......................................................................................................... ...............zł 

/słownie: ................................................................................................................................./  

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy ) 
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II.  Oświadczamy, że : 
 
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych    
    warunków zamówienia. 
 
2. Akceptujemy poprzez parafowanie wzór umowy, załączony do specyfikacji istotnych   
    warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do  
    zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
 
3. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  
     od nr .......... do nr .......... . 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są  : 
 

 -....................................................... 

        -....................................................... 

  -....................................................... 

  -....................................................... 

  -....................................................... 
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Załącznik  Nr 2 
 

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

(miejscowość i data) 

................................................................. 
              (pieczęć firmowa  Wykonawcy) 

 
W Y K A Z     

 
zadań przy których Wykonawca pełnił w okresie ostatnich 3 lat lub pełni obecnie funkcję 
Inwestora Zastępczego (w tym jednej zakończonej inwestycji o wartości powyżej 7 mln zł) 
 
 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Rodzaj zadania 
(krótka 

charakterystyka 
nadzorowanych 

robót) 

 
Adres 

zadania 
Wartość 

zadania w 
złotych 

Okres 
wykonania 
(od dnia do 

dnia) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

……………………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik  Nr 3 
 

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

(miejscowość i data) 

................................................................. 
              (pieczęć firmowa  Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB 

odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia 

 

Lp. Nazwisko i imię 

Funkcja pełniona 

przy realizacji 

zadania 
Wykształcenie 

Stosunek 

prawny 

z Wykonawcą 

Nr i zakres 

uprawnień 

budowlanych 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 

 

6 
       

      

      

      

      

      

Uwaga: 
Należy dołączyć kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie oraz aktualnych potwierdzeń wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 
 

 
……………………………………………… 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                                         Załącznik nr  4 
 
                                                           

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

                                                                                               (miejscowość i data)                    ( miejscowość i data)                     
 
................................................................. 
                       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

 
 

Z E S TA W I E N I E    O B R O T Ó W 
 

z  tytułu  prowadzenia  działalności w  latach  2008  -  2010 
 

 
 
 

Lp Rok Wartość uzyskanej sprzedaży netto w zł 

1. 2008  

2. 2009  

3. 2010  

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr  5 
 

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

                              (miejscowość i data) 

 
...................................................... 
         (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Oświadczam ..............................................................................................................., 
(oznaczenie Wykonawcy) 

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a  w szczególności: 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłam/em szkody,     
  która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując    
  zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
- nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                
  lub zdrowotne. 
 
 
 

……………………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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   Załącznik nr  6 
 

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

                              (miejscowość i data) 

 
...................................................... 
         (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 

 OŚWIADCZENIE 
 
 

       Oświadczam..................................................................................................................., 
                                                       (oznaczenie Wykonawcy) 

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a  w szczególności wobec mnie nie otwarto 
likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 
 
 
 

……………………………………………… 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
...................................................... 

                              (miejscowość i data) 

 
...................................................... 
         (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 
WZÓR UMOWY 

 

UMOWA 

o pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego 

zawarta  w  dniu ...................................2011 roku 

 

pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 

reprezentowaną przez:  

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

 

zwaną dalej INWESTOREM 

a 

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

z siedzibą w 

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

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

(pełne dane INWESTORA ZASTĘPCZEGO, regon. NIP, rejestr itp.) 

 

reprezentowanym przez : 

 

1. ..................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

 

zwanym dalej INWESTOREM ZASTĘPCZYM, wybranym w drodze przetargu 

nieograniczonego do 125 000 EURO, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.) – dalej zwaną jako Pzp. 



PROKURATURA OKRĘGOWA                              REGON 000 000 253                             tel  .(42)  676 86 89, 676 86 87 
ul. Kilińskiego 152                                                             NIP 725 11 05 734                                   fax . (42)  676 86 28 
90 – 352  Łódź                                                                                                 

 23 

§1 

1. INWESTOR powierza a INWESTOR ZASTĘPCZY przyjmuje do wykonania, 

zastępczo za INWESTORA, obowiązki związane z realizacją zadania wskazanego w 

ust.2 na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Przedmiotem umowy jest pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego przy 

realizacji zadania inwestycyjnego Pn. „Adaptacja budynku w Łęczycy przy ul. 

Lotniczej 4 dla Prokuratury Rejonowej w Łęczycy”. 

 
§2 

1. Terminy realizacji umowy zaplanowano w dniach: 

 rozpoczęcie pełnienia czynności zastępstwa inwestorskiego – data zawarcia 

niniejszej umowy, 

- zakończenie – data podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie przez 

wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych w toku odbioru 

ostatecznego lub w przypadku braku usterek data podpisania protokołu odbioru 

ostatecznego, 

 odbiór ostateczny – 7 dni przed upływem gwarancji udzielonej przez wykonawcę 

robót. 

2. Zmiana powyższych terminów  może nastąpić po podpisaniu umowy z wykonawcą  

    robót. 

§3 

1. INWESTOR ZASTĘPCZY, pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa we 

własnym imieniu na rzecz (rachunek) INWESTORA jako jego pełnomocnik. 

2. INWESTOR ZASTĘPCZY zobowiązany jest do podejmowania czynności mających 

na celu zabezpieczenie praw i interesów INWESTORA. 

3. INWESTOR ZASTĘPCZY ponosi wobec INWESTORA odpowiedzialność za 

wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania 

czynności zleconych niniejszą umową. 

4. Praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, INWESTOR ZASTĘPCZY nie 

może powierzyć osobie trzeciej bez zgody INWESTORA. Za działania 

podwykonawców INWESTOR ZASTĘPCZY odpowiada jak za własne działania i 

zaniechania. 
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§4 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo 

– kosztorysową oraz program inwestycji zaakceptowany przez INWESTORA, zawarte 

przez Inwestora umowy z uczestnikami procesu inwestycyjnego, a także z 

uwzględnieniem przepisów obowiązujących jednostkę budżetową. 

 
 

§5 
 

Do podstawowych obowiązków INWESTORA ZASTĘPCZEGO należy organizowanie 

procesu inwestycyjnego oraz zapewnienie wykonania odbioru robót budowlano-

montażowych, a w szczególności : 

1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności przekazanej przez INWESTORA    

    dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 

2. Zgłaszanie  projektantowi ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie     

    stosownych poprawek. 

3. Praca w komisji techniczno-ekonomicznej mającej na celu zaopiniowanie opracowanej     

    dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wartości kosztorysowej zadania. 

4. Ustalenie w porozumieniu z INWESTOREM warunków stawianych przyszłym    

    wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,    

    gwarancji, terminu wykonania robót, kryterium oceny ofert oraz warunków płatności, w     

    terminie 7 dni od otrzymania wezwania od INWESTORA. 

5. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy     

    oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, które podlegać  

    będą akceptacji  INWESTORA, w terminie 7 dni od wykonania czynności, o której mowa    

    w pkt. 4. 

6. Przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót. 

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót dotyczące SIWZ. 

8. Organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli INWESTORA. 

9. Wybór wykonawcy robót , który złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle postawionych    

    kryteriów i przygotowanie do podpisania umowy.  

10. Podejmowanie w porozumieniu z INWESTOREM czynności w trybie art. 181 Pzp.  

11. Przekazanie wykonawcy robót dokumentacji projektowej. 
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12. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie    

     go wykonawcy robót przy udziale INWESTORA. 

13. Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie 

oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 

14. Współudział z wykonawcą robót w opracowywaniu tabeli elementów    

      rozliczeniowych oraz harmonogramu robót. 

15. Sprawdzenie przekazanych przez wykonawcę robót dokumentów w postaci tabeli     

      elementów rozliczeniowych i harmonogramu robót w terminie 7 dni od ich otrzymania.  

Poinformowanie w formie pisemnej wykonawcy robót o ewentualnych uwagach do w/w 

dokumentów i egzekwowanie wprowadzenia stosownych poprawek.  Przekazanie 

INWESTOROWI po weryfikacji w/w dokumentów z klauzulą „akceptuję”. 

16. Sprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego w zakresie całego zadania inwestycyjnego, w tym m.in.: sprawdzanie 

zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, aktualną 

wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

 17. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych oraz 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

18. Sprawowanie nadzoru nad należytym, terminowym i zgodnym z obowiązującymi 

przepisami wykonaniem umów. 

19. Egzekwowanie od wykonawcy robót i biura projektowego prawidłowej reakcji na 

zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego. 

20. Egzekwowanie od wykonawcy robót wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem robót.  

21. Opracowywanie co dwa miesiące sprawozdań z wykonanego zakresu rzeczowo-

finansowego. Niezwłoczne informowanie INWESTORA o zagrożeniach w realizacji 

harmonogramu robót na dany rok kalendarzowy.  

22. Kompleksowa koordynacja robót, w tym organizowanie i prowadzenie okresowych 

narad koordynacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

23. Dokonywanie odbiorów częściowych robót budowlano-montażowych zgodnie 

z harmonogramem robót. 

24. Weryfikacja dokumentów sporządzonych przez wykonawcę robót przed ich odbiorem. 
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25. Sprawdzanie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlano-montażowych 

i dostawców, potwierdzanie prawidłowego wykonania robót nimi objętych i 

przekazywanie faktur INWESTOROWI do zapłaty w terminie 3 dni od daty wpływu 

faktury do Inwestora Zastępczego. 

26. Organizacja dostaw inwestorskich maszyn, urządzeń i wyposażenia w zakresie 

wynikającym z potrzeb INWESTORA. 

27. Uzgadnianie z INWESTOREM celowości i zakresu robót dodatkowych i 

uzupełniających – nieujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w przypadku 

ich wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji, poprzez spisanie: 

a) notatki, określającej zakres i przyczyny wykonania robót, sporządzonej     

      przez INWESTORA ZASTĘPCZEGO, projektanta oraz osobę upoważnioną     

      przez INWESTORA, 

b) protokołów konieczności stwierdzających niezbędność wykonania robót,    

     zawierających zweryfikowane koszty ich wykonania, które podlegać będą     

     akceptacji przez INWESTORA. 

28. Sprawdzanie kosztorysów szczegółowych lub kalkulacji na roboty dodatkowe, 

uzupełniające bądź zamienne, przedkładane przez wykonawcę robót.  

29. Powiadomienie stosownych organów (zgodnie z właściwością wynikającą 

z przepisów szczegółowych) o zakończeniu budowy i złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w terminie 3 dni od daty złożenia 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót. 

30. Stwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru końcowego przy udziale 

INWESTORA oraz przekazanie inwestycji INWESTOROWI. 

31. Przekazanie INWESTOROWI niezwłocznie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 

kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru i instrukcją obsługi 

budynku w terminie 3 dni od daty odbioru końcowego. 

32. Sporządzenie rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego oraz dokumentów do 

przyjęcia na stan majątkowy składników wykonanych robót i przekazania ich 

INWESTOROWI w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego. 

33. Przygotowanie materiałów i wykonywanie na rzecz INWESTORA uprawnień z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzenie oraz egzekwowanie 

od wykonawców robót oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, z którymi 

zawarte były umowy, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub 
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nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych. Odszkodowania i kary umowne 

będą przekazywane na konto INWESTORA. 

34. Dokonanie pierwszego przeglądu w okresie gwarancji po upływie jednego roku od 

daty odbioru końcowego, a następnych po upływie każdego roku kalendarzowego. 

Z przeprowadzonych przeglądów INWESTOR ZASTĘPCZY sporządzi protokół, w 

którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia oraz 

zapewni stosowny nadzór nad robotami. 

35. Dokonanie odbioru ostatecznego na 7 dni przed upływem gwarancji ustalonej w 

umowie z wykonawcą robót budowlano-montażowych. 

 

§6 

Do obowiązków INWESTORA należy: 

a) przekazanie INWESTOROWI ZASTĘPCZEMU dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej z dniem zawarcia umowy oraz  placu budowy - po podpisaniu 

umowy z wykonawcą robót,  

b) zagwarantowanie środków finansowych na pokrycie kosztów robót bez 

ewentualnych kar umownych i odszkodowań, obciążających INWESTORA 

ZASTĘPCZEGO z jego winy na rzecz wykonawcy robót,  

c) udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestników procesu 

inwestycyjnego. 

§7 

1. Wynagrodzenie INWESTORA ZASTĘPCZEGO. 

Za pełnienie obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości ……………………………………..……….................... 

/słownie: .................................................................................................................... zł/, 

w tym podatek VAT ......................................................................................................... 

/słownie: ..................................................................................................................... zł/. 

2. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki 

podatku VAT. 

3. Ustala się następujący sposób wypłaty wynagrodzenia INWESTORA 

ZASTĘPCZEGO: 
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a) za pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego w czasie wykonywania prac 

budowlanych -  w wysokości 85 % wynagrodzenia ustalonego w pkt 1, które będzie 

wypłacane proporcjonalnie do wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowane roboty 

budowlano-montażowe na podstawie faktur częściowych.  

b) 15 % wynagrodzenia ustalonego w pkt 1 wypłacone zostanie po uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie obiektu i wypełnieniu obowiązków INWESTORA 

ZASTĘPCZEGO, określonych w § 5 z wyłączeniem punktów nr 34 i 35. 

4. INWESTOR będzie regulował faktury w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.  

5. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez INWESTORA 

dokumentu "polecenie przelewu". 

6. INWESTOR ZASTĘPCZY ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za nieterminową 

realizację faktur. 

§8 

INWESTOR ma prawo: 

1. w przypadku stwierdzenia rażących uchybień w bezpieczeństwie i higienie pracy 

w robotach budowlanych prowadzonych przez wykonawcę robót, żądać od 

INWESTORA ZASTĘPCZEGO natychmiastowego zatrzymania prac na obiekcie do 

czasu ich usunięcia, 

2. w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez wykonawcę robót niezgodnie ze sztuką 

budowlaną lub obowiązującymi normami i braku skutecznej  reakcji INWESTORA 

ZASTĘPCZEGO, rozwiązać umowę z INWESTOREM ZASTĘPCZYM w sposób 

natychmiastowy bez żadnych odszkodowań, 

3.  wprowadzić zmiany do niniejszej umowy, które nie naruszają przepisu art. 144 Pzp,  

4. odstąpić od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Pzp, 

5. odstąpić od umowy w przypadku: 

a) jeżeli INWESTOR ZASTĘPCZY nie podjął obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 21 dni, 

b) jeżeli INWESTOR ZASTĘPCZY wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty 

i pomimo dodatkowego wezwania INWESTORA nie nastąpiła poprawa w 

wykonywaniu tych obowiązków, 

c) ogłoszenia upadłości INWESTORA ZATĘPCZEGO lub przedłożenia mu przez 

INWESTORA ZATĘPCZEGO wniosku o ogłoszenie jego upadłości, 
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d) ustanowienia zarządu komisarycznego, wydania nakazu zajęcia majątku 

INWESTORA ZATĘPCZEGO lub zrzeczenia się przez INWESTORA 

ZATĘPCZEGO majątku na rzecz wierzycieli, 

e) przystąpienia przez INWESTORA ZATĘPCZEGO do likwidacji swej firmy, 

również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

6. do zmiany wartościowego zakresu robót w zależności od wysokości otrzymywanych 

środków finansowych. 

§9 

INWESTOR ZASTĘPCZY ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania 

wynagrodzenia za należyte wykonanie obowiązków przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

§10 

Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych: 

1. INWESTOR ZASTĘPCZY zapłaci INWESTOROWI kary umowne: 

1.1. Za nieterminowe wykonanie obowiązków określonych w umowie - 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

1.2. Za dokonanie odbioru częściowego robót wykonanych niewłaściwie lub 

niezgodnie z dokumentacją techniczną - w wysokości należnego 

wynagrodzenia za nadzór nad tą częścią robót. 

1.3. Za niewykonanie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi za wady – 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia 

wyznaczonego przez INWESTORA. 

1.4. Za odstąpienie od umowy z winy INWESTORA ZASTĘPCZEGO w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. INWESTOR może potrącić należne kary bezpośrednio z faktur przedłożonych przez 

INWESTORA ZASTĘPCZEGO i  z  zabezpieczenia umowy. 

3. INWESTOR zapłaci karę INWESTOROWI ZASTĘPCZEMU za odstąpienie od umowy 

z winy INWESTORA w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 

4. STRONOM przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastosowanych kar umownych na zasadach ogólnych. 
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§11 

Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie: 

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

w branży......................................................... 

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

w branży......................................................... 

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

w branży......................................................... 

 

§12 

1. INWESTOR ZASTĘPCZY zabezpieczy należyte wykonanie umowy w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie:............................................................... zł, 

słownie:............................................................................................................................. 

W dniu zawarcia umowy przekaże na konto bankowe INWESTORA co najmniej 30% 

kwoty zabezpieczenia. Pozostałe 70% kwoty zabezpieczenia będzie tworzone przez 

potrącenie z należności za częściowo wykonany nadzór nad robotami budowlanymi, 

nie później niż do końca 10-ego miesiąca trwania umowy. Nieutworzenie 

zabezpieczenia w pełnej kwocie skutkuje zobowiązaniem Wykonawcy do 

wniesienia brakującej kwoty zabezpieczenia  do końca 10 miesiąca trwania 

umowy. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż 

w pieniądzu zostanie ono doręczone INWESTOROWI do dnia podpisania umowy. 

3. Strony wykluczają możliwość odstąpienia od umowy w części dotyczącej 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonego zgodnie z prawem 

zamówień publicznych na okres gwarancji i rękojmi.  

4. Wniesione zabezpieczenie ulega zwrotowi nie później niż 15 dni od daty odbioru 

ostatecznego inwestycji, tj. po upływie okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę 

robót budowlanych. 
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§13 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

INWESTORA.  

§14 

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Pzp oraz ustawy Prawo budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi. 

 

§16 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

INWESTOR : INWESTOR ZASTĘPCZY : 
......................................... ......................................... 

 

 


