SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane
w użytkowanym przez Zamawiającego obiekcie przy ul. Pozytywistów 16 w Lublinie
polegające na przystosowaniu pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób
z niepełnosprawnością w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi
społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350
osób w podeszłym wieku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE
przetargu nieograniczonego
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1. Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający:
Gmina Lublin
Adres:
Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28
20-128 Lublin
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.
2.2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona
w art. 24aa ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w użytkowanym przez
Zamawiającego obiekcie przy ul. Pozytywistów 16 w Lublinie polegające na
przystosowaniu
pomieszczenia
sanitarnego
dla
potrzeb
osób
z niepełnosprawnością.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje:


Roboty budowlane:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- wykonanie ścian działowych z betonu komórkowego,
- tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe,
- uszczelnianie powierzchni,
- posadzki z płytek kamionkowych oraz posadzki z deszczułek posadzkowych
układanych na klej,
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi.


Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne



Roboty elektryczne.
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1.1. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, określają
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiary robót (załącznik nr 1
do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.
1.2. CPV ;
45 00 00 00 – 7

roboty budowlane,

45 33 00 00 – 9

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne,

45 31 12 00 – 2

roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45 21 13 10 - 5

roboty budowlane w zakresie łazienek.

1.3. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 1), Zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, aprobat, specyfikacji
technicznych czy deklaracji zgodności, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art.
30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne
opisywanym w wyżej wymienionych normach, aprobatach, specyfikacjach
technicznych czy deklaracjach zgodności, co oznacza że odniesieniu takiemu
każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiające go wymagania.
1.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób
wykonujących czynności polegające na:
1.4.1. wykonaniu robót ogólnobudowlanych,
1.4.2. wykonaniu robót sanitarnych,
1.4.3. wykonani robót elektrycznych.
2. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Termin wykonania od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
3.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
3.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3.1.2.1. kompetencji

lub

uprawnień
3

do

prowadzenia

określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa
minimalnych poziomów zdolności;
3.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego
warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów
zdolności;
3.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
3.2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
3.2.1. Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
3.2.2. Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy
Pzp.
3.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając
wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.1.1.2. SIWZ
3.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji.
3.5. Warunki udziału w postępowaniu:
3.5.1. w zakresie określonym w pkt 5.1.2.3 wykażą wykonanie minimum 2 robót
budowlanych o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto każda robota
budowlana (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż
PLN równowartość co najmniej 50 000, 00 PLN brutto wg średniego kursu
NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie.
3.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3.7. W przypadku
zamówienia:

wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

3.7.1. warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać spełnione przez
wykonawców łącznie.
3.7.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
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4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.1. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą.
4.1.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę
w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
4.1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2).
4.1.1.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie
szkody,
wyczerpujące
wyjaśnienie
stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub
przestępstwom
skarbowym
lub
nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.1.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
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zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4.1.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
4.1.2.1. oświadczenie wymagane w pkt 6.1.1.1 winien złożyć każdy
wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
4.1.2.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.1.1.3 winny być
złożone wspólnie przez wykonawców.
4.1.3. Oświadczenie, o którym mowa
pisemnej.

w pkt 6.1.1.1 składa się w formie

4.1.4. Oświadczenia wymienione w pkt 6.1.1.3 dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale.
4.1.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
4.1.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4.1.7. Dokumenty sporządzone w
z tłumaczeniem na język polski.

języku

obcym

są

składane

wraz

4.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4.2.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 6.2 winien złożyć każdy
wykonawca..
4.2.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 składane są w oryginale.
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4.2.3. Dokumenty sporządzone w
z tłumaczeniem na język polski.

języku

obcym

są

składane

wraz

4.3. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego
przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
4.3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
4.3.1.1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4.3.1.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
6.3.1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.3.3. Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.2, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone
przed
notariuszem
lub
przed
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt
6.3.3 stosuje się.
4.3.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
4.3.5.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
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wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 2 robót
budowlanych o wartości co najmniej 50.000,00 PLN każda
robota budowlana (dla robót budowlanych rozliczanych w innych
walutach niż PLN równowartość co najmniej 50 000, 00 PLN
brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami,
o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4.3.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w pkt 6.1.1.3, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów dokument wymieniony w pkt 6.3.1.2.
4.3.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych
wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące
spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć
zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy
organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,
w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt
6.3.1 oraz pkt 6.3.5.1.
4.3.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 i 6.3.5, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
4.3.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
4.3.9.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4
winien złożyć każdy wykonawca.
4.3.9.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.3.5 winny być
złożone wspólnie przez wykonawców.
4.3.10. Oświadczenia wymienione w pkt 6.3.1.1, 6.3.4, 6.3.5.1 dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
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polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane
są w oryginale.
4.3.11. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3.10,
wymienione w pkt 6.3.1.2, 6.3.2, 6.3.5.1 składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
4.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
4.7. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona
w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz
z ofertą oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie
wskazanym w pkt 6.1.1.1 W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje
oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy)
oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje
oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów określonych w
pkt 6.3 i 10.8 SIWZ).

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.
5.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną,
z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń
wymienionych w pkt 6 oraz 10.5.
5.2. Wnioski, zawiadomienia
zamawiającego:

oraz

informacje

należy

przekazywać

a) za pomocą telefaksu na nr 81 466 55 61
b) drogą elektroniczną na e-mail: adma@zow.lublin.eu
c) pisemnie na adres – Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
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do

20-128 Lublin, ul. Lwowska 28 Dział Administracji
5.3. Wszelkie
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz
informacje
przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę
umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez
wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być
podpisane przez pełnomocnika.
5.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego
nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
5.5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- P. Sławomir Kabała - kierownik Działu Administracji ZOW
- telefon 81 466 55 60 wew. 15 lub 600 398 077
5.6. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie
o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zow.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne. Na stronie tej
zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem
zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

6. Wymagania dotyczące wadium.
Nie ma wymogu wnoszenia wadium.

7. Termin związania ofertą.
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w
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specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
8.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
8.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Koperta powinna
być:
8.4.1. Zaadresowana na adres:
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin, pokój nr 101
8.4.2. Oznakowana:
OFERTA - Roboty budowlane - Pozytywistów 16 w Lublinie
- Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
8.4.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
8.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz
oświadczenia:
8.5.1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 6.1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
8.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) - w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
8.5.3. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców
(wg załącznika nr 4) - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części
zamówienia podwykonawcom.
8.5.4. Opis „rozwiązań równoważnych” potwierdzający równoważność
oferowanych przez wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań
opisanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych ( zał. Nr 1 do SIWZ ) – w
sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.
8.5.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również
wspólników spółki cywilnej).
8.5.6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której
umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać
odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
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o działalności gospodarczej.
8.6. Dokumenty o których mowa w pkt 10.5.2-10.5.4 winny być składane w formie
pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez
osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo
przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i
oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
pełnomocnika.
8.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.5.5 i 10.5.6 powinno być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.
8.8. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
8.8.1. W sytuacji, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne składając
Opis „rozwiązań równoważnych”, o którym mowa w pkt. 10.5,.4 w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
składa:
8.8.1.1. Dokumenty – dowody, dotyczące oferowanych „rozwiązań
równoważnych”, potwierdzające równoważność oferowanych
przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań
opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych ( zał. Nr 1 do SIWZ ) .
8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8.1.1. składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca.
8.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8.12. .Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8.13. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą
osoby upoważnionej.
8.14. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie
spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z
kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron
oferty.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
9.1. Oferty należy składać w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul.
Lwowska 28 pokój nr 101 (Dział Administracji).
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9.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do
Zamawiającego do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 8.oo na adres
wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w
pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul.
Lwowska 28, pokój 101, dnia 31 maja 2019 r. o godz. 9.oo.

10. Opis sposobu obliczenia ceny.
10.1. Cena ryczałtowa winna obejmować pełny zakres robót określonych
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych (zał. Nr 1) . Przedmiary robót należy traktować jako
materiał pomocniczy.
10.2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zadania niezbędne do jego należytego wykonania
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm,
decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy,
2) koszty wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu robót , organizacji i utrzymania zaplecza robót, zużycie
energii elektrycznej, koszty dozoru robót),
3) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy,
4) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
5)

koszty

dostarczenia,

zainstalowania

i

obsługi

wszelkich

urządzeń

zabezpieczających,
6) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz
nieczystości stałych i płynnych,
7) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
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8) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
9) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
10) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23%) - dotyczy
podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT,
a w przypadku wskazania przez

Wykonawcę

w ofercie rozwiązań

równoważnych,
także:
11) koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania
dokumentacji projektowej
do zaoferowanych materiałów, urządzeń lub
rozwiązań równoważnych.
10.3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto,
VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
11.1. Cena – 60 %.
11.1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty dla każdej
części zamówienia oddzielnie. Wykonawcy będą oceniani wg
następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty
11.2. Okres gwarancji - 40 %
11.2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez
jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia dla
każdej części zamówienia oddzielnie. Wykonawcy będą oceniani wg
następującego wzoru:
Ilość miesięcy z badanej oferty
-------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
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Największa ilość miesięcy
11.2.2. Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 36
miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy
niż 36 m-cy, zostanie odrzucona.
11.2.3. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż
60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.
11.3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach.
11.4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
12.1.1. Przed podpisaniem umowy:
12.1.1.1. Przedłożyć dowód osobisty - w przypadku, gdy wykonawcą jest
osoba fizyczna.
12.1.2. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument
potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.1. Nie ma wymogu składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
oraz wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o
umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,
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z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu oraz procentowa wartość ostatniej
części wynagrodzenia za wykonanie umowy
w sprawie
zamówienia na roboty budowlane oraz sposób dokumentowania zatrudnienia
osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Załącznikiem nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wzór
umowy zawierający wszystkie ww. informacje.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
15.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
15.2. Odwołanie.
15.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
15.2.1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
15.2.1.2. wykluczenia
zamówienia;

odwołującego

z

postępowania

o

udzielenie

15.2.1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
15.2.1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
15.2.1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
15.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
15.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
15.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
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zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .
15.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
15.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4 i 17.2.5
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
15.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje
odwołanie zgodnie z pkt 17.2.
15.4. Skarga do sądu.
15.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
15.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego.
15.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
15.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
W załączeniu:
1. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.
2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
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3. Wzór formularza ofertowego.
4. Wzór oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców.
5. Wzór umowy.
Lublin, dnia 15.05.2019 r.

Dyrektor
Anna Walczak
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