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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Łódź: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i
pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze
pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na
wybranym obszarze w Mieście Łodzi - współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Nr ref:
DOA-ZP-III.271.56.2014
Numer ogłoszenia: 411934 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w
Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy
technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach
projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów
miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013. Nr ref: DOA-ZP-III.271.56.2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: Opracowanie
modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi -
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych, przy czym każdy z Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie,
może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część lub wybrane części zamówienia. Przedmiot
zamówienia obejmuje następujące części: części nr 1 ul. Rewolucji 1905 r 17, ul. Rewolucji 1905 r. 21 , części nr 2
ul. Włókiennicza 6, ul. Włókiennicza 8, ul. Włókiennicza 11 , części nr 3 ul. Włókiennicza 3, ul. Włókiennicza 5, ul.
Włókiennicza 7 , części nr 4 ul. Włókiennicza 12, ul. Włókiennicza 14, ul. Włókiennicza 15 , części nr 5 ul.
Włókiennicza 16 , części nr 6 ul. Piotrkowska 77, ul. Piotrkowska 94 , części nr 7 ul. Składowa 14, ul. Składowa
32, ul. Składowa 34, ul. Składowa 40 , części nr 8 ul. Tuwima 33, ul. Tuwima 35 , części nr 9 ul. Tuwima 52, ul.
Kilińskiego 39.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zobowiązany jest wykazać, że wykonał
główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj.: - wykonał dwie ekspertyzy techniczne dla
budynków mieszkalnych lub użytkowych, obejmujących swym zakresem takie elementy konstrukcji
budynku jak: więźba dachowa, stropy między kondygnacyjne, elementy fundamentów określających
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wytrzymałość i nośność elementów dla budynków o kubaturze minimum 4.000 m3 każda z nich. oraz wykonał dwie pełne inwentaryzacje budowlane dla budynków mieszkalnych lub użytkowych,
obejmujących swym zakresem takie elementy konstrukcji budynku jak: więźba dachowa, stropy między
kondygnacyjne, elementy fundamentów określających wytrzymałość i nośność elementów dla budynków
o kubaturze minimum 4.000 m3 każda z nich . Uwaga: 1) W przedmiotowym postępowaniu, warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia jest taki sam niezależnie od ilości części, na które wykonawca
składa swoją ofertę. 2) Wykonawca może wykazać w ramach jednej usługi spełnienie łącznie warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia dot. ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji budowlanej. 3) W
przypadku, gdy ww. zakres usługi będzie stanowił część umowy o szerszym zakresie, Wykonawca
zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo usługi, o których mowa powyżej; 4) Dla potrzeb oceny
spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w
którym zostanie on opublikowany W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia, Wykonawcy zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, - dowody
potwierdzające, że usługi opisane w pkt. 5.1.2 SIWZ, zostały wykonane należycie. Uwaga: 1)
Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego
były wykonane usługi. 2) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące
o wykonaniu usług należycie. 3) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww.
dowodów. 4) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i
doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest
podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
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zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu, w tym
doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 ekspertyzy technicznej oraz 1 inwentaryzacji dla budynków
mieszkalnych lub użytkowych, obejmujących swym zakresem takie elementy konstrukcji budynku jak:
więźba dachowa, stropy między kondygnacyjne, elementy fundamentów określających wytrzymałość i
nośność elementów dla budynków o kubaturze minimum 4.000 m3. Uwaga: 1. Bez względu na ilość
części na wykonanie których Wykonawca składa ofertę, musi wykazać się dysponowaniem co najmniej
jedną osobą z uprawnieniami wymaganymi w pkt 5.1.4 przedmiotowej SIWZ. 2. Uprawnienia, o których
mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.)
lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394). Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do
SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu określonego w punkcie 5.1.4. SIWZ. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca oświadczy iż
będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby
na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem
udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, c. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d.
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu
musi być złożone w formie oryginału
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt III.4.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 85
2 - Termin - 15
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian umowy w
sytuacjach określonych w par. 13 Wzoru Umowy - stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014
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godzina 11:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta
Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pokój nr 8, III piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i
pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu
pilotażowego dotyczącego rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na
wybranym obszarze w Mieście Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. 2.
Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
przy czym każdy z Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie, może złożyć jedną ofertę na
dowolnie wybraną przez siebie część lub wybrane części zamówienia. 3. Zamawiający nie żąda wniesienia
wadium. 4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Termin wykonania
zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2015r. ( Powyższe uzależnione jest od podania przez
Wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia w kryterium Termin.) Szczegółowo rozpisane terminy
realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 7 - wzór umowy. 6. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia
umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - udzielenie zamówień
uzupełniających - prawa opcji, - wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 1: ul. Rewolucji 1905 r 17, ul. Rewolucji 1905 r. 21.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Termin - 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 2: ul. Włókiennicza 6, ul. Włókiennicza 8, ul. Włókiennicza
11.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 3: ul. Włókiennicza 3, ul. Włókiennicza 5, ul. Włókiennicza
7.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Termin - 15

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 4: ul. Włókiennicza 12, ul. Włókiennicza 14, ul.
Włókiennicza 15.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodziwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 5: ul. Włókiennicza 16.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Termin - 15

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 6: ul. Piotrkowska 77, ul. Piotrkowska 94.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Termin - 15

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 7: ul. Składowa 14, ul. Składowa 32, ul. Składowa 34, ul.
Składowa 40.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
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90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Termin - 15

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 8: ul. Tuwima 33, ul. Tuwima 35.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji
budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
rewitalizacji: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic
położonych w obszarze pilotażowym - w ramach projektu pilotażowego dotyczącego rewitalizacji:
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Część nr 9: ul. Tuwima 52, ul. Kilińskiego 39.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7,
90.71.21.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 85
2. Termin - 15
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