
 

Łód ź: Wykonanie robót wyko ńczeniowych w pomieszczeniach 

restauracji hali wielofunkcyjnej Centrum Konferency jno - 

Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. w Łodzi  

Numer ogłoszenia: 261526 - 2012; data zamieszczenia : 19.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. , ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź, 

woj. łódzkie, tel. 0-42 636 29 83, faks 0-42 637 29 35. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ckw-mtl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie robót wykończeniowych w 

pomieszczeniach restauracji hali wielofunkcyjnej Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ 

Sp. z o.o. w Łodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:   

1). Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlano - instalacyjne w zakresie robót wykończeniowych 

w pomieszczeniach restauracji i kawiarni wraz z zapleczem w hali wielofunkcyjnej Centrum 

Konferencyjno - Wystawiennicze MTŁ. 

 

2). Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w: (1) wyciągu z projektu hali wielofunkcyjnej 

obejmującym rzuty i wymagane dla wykonania przedmiotu zamówienia wyciągi projektów branżowych 

- załącznik nr 1 do SIWZ, (2) przedmiarze robót - załącznik nr 2 do SIWZ, (3) wyciągu ze specyfikacji 

technicznej hali wielofunkcyjnej - załączniki nr 3 do SIWZ.  

 

3). Zakres robót (uszczegółowiony jest w dokumentacji wskazanej w pkt 2. 1.  



Roboty wykończeniowe wewnętrzne  

1.1. Wykończenia ścian  

- tynkowanie  

- układanie glazury  

- roboty malarskie  

1.2. Wykończenia sufitów 

 - montaż sufitów podwieszonych  

2. Posadzki  

2.1. Warstwy podposadzkowe z izolacją  

- wyrównywanie podłóg  

- roboty izolacyjne  

2.2. Wierzchnie warstwy użytkowe  

- układanie terakoty  

- montaż wycieraczki wewnętrznej  

3. Stolarka i ślusarka  

- montaż framug drewnianych  

- montaż skrzydeł drzwiowych  

4. Instalacja elektryczna  

- montaż osprzętu instalacyjnego i oświetleniowego  

5. Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej  

- montaż osprzętu sanitarnego  

 

4). Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy 

materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu 

sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 p.z.p. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i 

urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, 

że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i 

funkcjonalnym. Brak wskazania materiałów i urządzeń równoważnych traktowany będzie, jako 

deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej. Wykonawca nie może 

uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją 



przetargową, przedmiarem robót czy specyfikacją techniczną, jeśli są one niezbędne z punktu 

widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć. Wykonawca 

zobowiązuje się wykonywać prace objęte zamówieniem w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, 

umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu.  

UWAGA: Dokumenty wskazane w pkt 2 stanowiły materiały dotyczące realizacji budowy całego 

obiektu - hali wielofunkcyjnej Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ. Ponieważ 

przedmiotem zamówienia jest obecnie realizacja robót wykończeniowych wyłączonych uprzednio z 

realizacji całego zadania inwestycyjnego, toteż materiał ten należy traktować wybiórczo pod kątem 

aktualnego zakresu. 

 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót co 

objęte zamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.23.12-6, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 

45.42.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 35. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 

9 000 PLN 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadania uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania; Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, zrealizowali co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na wykonaniu prac 

wykończeniowych podobnych do zakresu robót objętych zamówieniem o wartości co najmniej 

100 000 PLN (sto tysięcy złotych) brutto każde. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie 

z formułą: spełnia-nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z formułą: spełnia-nie 

spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku 

bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w 

wysokości co najmniej 150 000 PLN (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych). Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• 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 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że 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 wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

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 niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

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 niż 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

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

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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 niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone 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, jeżeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 



III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: 1) wydania decyzji 

administracyjnej przez organ administracji publicznej, w tym decyzji organu nadzoru budowlanego lub 

ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 2) 

wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 3) konieczności podjęcia 

działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem 

lub zaniechaniem; 4) zaistnienia sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia 

(np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań 

technologicznych); 5) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub 

uzupełniających, których wykonania nie można było przewidzieć, a które będą miały wpływ na 

przebieg robót podstawowych; 6) w razie konieczności zmiany w związku ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 7) inne 

zmiany będące następstwem okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć, w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia istotnych 

zmian do dokumentacji projektowej lub technicznej. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnych 

oświadczeń woli stron złożonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do 

umowy. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.ckw-mtl.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Centrum 

Konferencyjno - Wystawiennicze MTŁ Spółka z o.o. ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  03.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze MTŁ Spółka z 

o.o., ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź. Sekretariat.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 

III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, RPLD.03.05.00-1/09.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
 
 


