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P/2015/3 Lublin, dnia  21.07.2015 r.
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJ CY: Gmina Miasto Lublin,  w imieniu której dzia a
Zarz d Nieruchomo ci Komunalnych
telefon: 53-712-00 fax.: 53-712-01                    e-mail: ti@znk-lublin.pl
REGON: 430783940 NIP: 946-18-86-466

SIEDZIBA: 20 - 112 Lublin, ul. Grodzka 12

ZAMÓWIENIE: roboty budowlane polegaj ce na budowie trzech budynków wielorodzinnych przy
ul. Zygmunta Augusta – budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiotem zamówienia s  roboty budowlane polegaj ce na budowie trzech budynków wielorodzinnych przy
ul. Zygmunta Augusta – budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie  z instalacjami wewn trznymi i zewn trznymi: instalacja

wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa, kanalizacja deszczowa oraz drogi wewn trzne i

wietlenie terenu

CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112723-9 Roboty w zakresie kszta towania placów zabaw

45213230-4 Roboty budowlane w zakresie sk adów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urz dze  telekomunikacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.2 Przedmiot zamówienia okre la dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz  przedmiar robót.

1.3 Dokumenty wymienione w pkt. 1.2 stanowi  za czniki do SIWZ, zamieszczone s  równie  na stronie internetowej

Zamawiaj cego www.znk-lublin.pl

1.4 Roboty dodatkowe - roboty nie obj te dokumentacj  projektow .

1.5 W przypadku wyst pienia rozbie no ci pomi dzy dokumentacj  projektow , STWIORB a przedmiarem decyduj ce s

zapisy w dokumentacji projektowej, nast pnie w STWIORB i ostatecznie – w przedmiarze.

1.6 Zamawiaj cy zastrzega jako kluczow  cz  zamówienia, której Wykonawca nie mo e zleci  Podwykonawcy
nast puj cy zakres robót:
- roboty budowlane polegaj ce na wykonaniu stanu surowego otwartego (tj. roboty ziemne, fundamenty, ciany

podziemia + izolacja, strop nad piwnic  + zbrojenie, ciany parteru I-III pi tra, strop nad parterem, I-III pi trem +
zbrojenie, dach (konstrukcja i pokrycie), balkony (z balustradami), schody wewn trzne (2 kpl.) + zbrojenie) trzech
budynków mieszkalnych b cych przedmiotem zamówienia.
Pozosta e roboty budowlane i instalacyjne obj te zadaniem,  Wykonawca mo e zleci  Podwykonawcy.

mailto:ti@znk-lublin.pl
http://www.znk-lublin.pl
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Zamawiaj cy dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca b dzie korzysta  z Podwykonawców Zamawiaj cy

da wskazania cz ci zamówienia, któr  zamierza im powierzy  (wzór umowy - za cznik nr 2 do SIWZ).

2. ZAMAWIAJ CY NIE DOPUSZCZA MO LIWO CI SK ADANIA OFERT CZ CIOWYCH.

3. ZAMAWIAJ CY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZAMÓWIE  UZUPE NIAJ CYCH O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6. ORAZ ZALICZEK

4. NIE JEST DOPUSZCZALNE SK ADANIE OFERT WARIANTOWYCH

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiaj cy wymaga aby proponowany przez Oferentów termin wykonania zamówienia nie by  pó niejszy ni
22 miesi ce od rozpocz cia przedmiotu umowy

Przez wykonanie zamówienia rozumie si  sytuacj , w której, zgodnie z odr bnymi przepisami mo na przyst pi  do
ytkowania budynku b cego przedmiotem zamówienia.

6. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1   WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj
obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia - wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegaj cej na budowie budynku
wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 9 tys. m3 i warto ci minimum 5 mln. z . zrealizowanego od podstaw i przekazanego
do u ytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie,
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
osoby przewidziane do wykonania zamówienia ( kadra techniczna ) winny posiada  uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno ciach:
- konstrukcyjno – budowlanej
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie op aconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzaj cego, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci
zwi zanej z przedmiotem zamówienia na warto  nie mniejsz  ni  1.000.000 z .
oraz nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

6.2 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU
enie przez Wykonawc  w ofercie dokumentów i o wiadcze  wymienionych w pkt. 7 SIWZ b dzie stanowi o podstaw  do

oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu,
Zamawiaj cy sprawdzi z tre ci tych dokumentów i o wiadcze  czy Wykonawca spe nia wszystkie warunki wymienione w pkt
6.1 dokonuj c oceny metod  spe nia / nie spe nia.

Jako spe niaj cy warunek posiadania wiedzy i do wiadczenia zostan  ocenieni wykonawcy, którzy wyka  wykonanie co
najmniej jednej roboty budowlanej polegaj cej na budowie budynku wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 9 tys. m3 i
warto ci minimum 5 mln. z . zrealizowanego od podstaw i przekazanego do u ytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie
ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie.

Jako spe niaj cy warunek dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zostan  ocenieni Wykonawcy, którzy wyka  dysponowanie osobami ( kadra techniczna ) posiadaj cymi
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ciach:
- konstrukcyjno – budowlanej
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych
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Jako spe niaj cy warunek dotycz cy sytuacji ekonomicznej i finansowej zostan  ocenieni wykonawcy, którzy wyka
posiadanie op aconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia na warto  nie
mniejsz  ni  1.000.000 z .

7.  WYKAZ O WIADCZE  I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPE NIENIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

Dokumenty i o wiadczenia nale y z  zgodnie z rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adane z dnia 30
grudnia 2009 r. ( DZ. U. nr 226 poz. 1817 )

7.1 Pisemne o wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu. ( za cznik nr 1 do
oferty )
7.2 o wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane uprawnienia
( za cznik nr 3 do oferty )
7.3 wykaz robót budowlanych polegaj cych na budowie budynków wielorodzinnych o kubaturze co najmniej 9 tys. m3 i
warto ci minimum 5 mln. z . zrealizowanych od podstaw i przekazanych do u ytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem w
okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e
roboty zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone,
7.4 op acona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia na warto  nie
mniejsz  ni  1.000.000 z
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia wykonawcy w  okoliczno ciach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
7.5 o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( za cznik nr 2 do oferty );
7.6 aktualnego odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne
przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert
7.7 aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z
op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty
zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni  3
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert,
7.8 aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo ecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub
potwierdzenia, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub
wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem
terminu sk adania ofert.

Podmioty na potencjale których opiera si  Wykonawca
Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego

cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do
realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zobowi zanie nale y z  w formie orygina u, a jego tre  musi w sposób wyra ny i jednoznaczny wyra  wol  oddania
Wykonawcy ubiegaj cemu si  o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Zamawiaj cy wymaga aby wskazany dokument wskazywa :
- jaki rodzaj zasobu jest udost pniany (w przypadku udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia nale y imiennie
wskaza  osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia),
- w jakiej formie podmiot udost pniaj cy b dzie uczestniczy  w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo itp.),
- stosunek cz cy Wykonawc  z podmiotem udost pniaj cym zasób (np. umowa zlecenie, kontrakt, umowa o wspó prac  itp.)
- w jakim okresie podmiot udost pniaj cy zasób b dzie uczestniczy  w realizacji zamówienia.
Podmiot, który zobowi za  si  do udost pnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z
Wykonawc  za szkod  Zamawiaj cego powsta  wskutek nieudost pnienia tych zasobów, chyba e za nieudost pnienie
zasobów nie ponosi winy.

Je eli wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te b  bra y udzia  w
realizacji cz ci zamówienia, zamawiaj cy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 7.5, 7.6, 7.7 i 7.8.
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Konsorcjum
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia ( konsorcjum ) na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówie
publicznych zobowi zani s  ustanowi  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty nale y do czy
pe nomocnictwo ( z one w formie orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez notariusza lub
Wykonawc  ) skutecznie udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie, okre laj ce zakres
umocowania. Zaleca si , aby pe nomocnikiem by  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.
Do podmiotów wyst puj cych wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie publiczne stosuje si  te same przepisy co do
Wykonawcy wyst puj cego samodzielnie.

Podwykonawcy
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje mo liwo  powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Zamawiaj cy

da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Podwykonawcy wskazani przez Wykonawc  musz  posiada  odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonej cz ci
robót.
Wymagania w zakresie podwykonawców – zgodnie z art. 6471 KC.

UWAGA!
Wszystkie przedk adane dokumenty musz  by  aktualne, czyli powinny odzwierciedla  rzeczywisty, nadal utrzymuj cy si
stan faktyczny i prawny.
Dokumenty wymienione w pkt. 7 musz  by  przedstawione w formie orygina ów lub kopii po wiadczonych za zgodno  z
orygina em przez Wykonawc  ( imienna piecz tka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej )
Wymagane przez zamawiaj cego dokumenty z one w ofertach zostan  w czone do dokumentacji przetargowej  i nie b
zwracane Oferentom po zako czeniu post powania.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  I DOKUMENTÓW

8.1 Wszelkie zmiany odno nie SIWZ, wyja nie  SIWZ, przed enia terminu sk adania ofert itp. b  zamieszczane przez
Zamawiaj cego na jego stronie internetowej, dlatego zaleca si  Wykonawcom jej wnikliwe ledzenie.
8.2 wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, dokumenty potwierdzaj ce spe nianie tych warunków oraz
inne o wiadczenia wymagane punktem 7 SIWZ wykonawca sk ada wraz z ofert .
8.3 wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj  pisemnie, faksem lub
drog  elektroniczn .
8.4 Wykonawcy zobowi zani s  do wskazania w formularzu ofertowym stanowi cym za cznik nr 1 do SIWZ numeru
telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiaj cy b dzie przesy  Wykonawcy wszelkie
pisma przekazywane w ramach post powania. Wykonawca wybiera faks albo poczt  elektroniczn  wed ug w asnego uznania.
W przypadku wpisania przez Wykonawc  zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiaj cy b dzie
przesy  zeskanowane dokumenty poczt  elektroniczn .

W przypadku wyboru przez Wykonawc  poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za
odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie
wynikaj ce z tego skutki. Zamawiaj cy nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drog  elektroniczn .

W przypadku wyboru przez Wykonawc  jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiaj cego drog
faksow  Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za sprawdzenie kompletno ci i czytelno ci otrzymania przes anego pisma.
Brak kompletno ci lub czytelno ci Wykonawca niezw ocznie zg asza Zamawiaj cemu telefonicznie na nr 81 5371215. Za
dowód skutecznego przes ania pisma do Wykonawcy drog  faksow  Zamawiaj cy uznaje potwierdzenie przes ania faksowego
„OK” na numer podany przez Wykonawc  na formularzu ofertowym i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiaj cy
nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drog  faksow .
Wykonawca zobowi zany jest do powiadomienia Zamawiaj cego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu
poczty elektronicznej, na który Zamawiaj cy ma przesy  pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia
Zamawiaj cego, przes anie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu ofertowym zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uwa a si  za skutecznie dokonane.
UWAGA: Przesy anie wszelkich informacji, o wiadcze , za wiadcze  drog  faksow  lub drog  elektroniczn  do
Zamawiaj cego mo e odbywa  si  tylko w dniach roboczych (od poniedzia ku do pi tku) w godzinach 7.30-15.30 na numer
81 5371201.
W przypadku przes ania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, i  zostanie on zarejestrowany u
Zamawiaj cego jako z ony w nast pnym dniu roboczym. W przypadku przes ania dokumentu w dniu wolnym od pracy
zostanie on zarejestrowany u Zamawiaj cego jako  z ony w pierwszym nast puj cym dniu roboczym.

8.5 Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu
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sk adania ofert pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  do
zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  po up ywie terminu sk adania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyja nie , zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek
bez rozpoznania.
Wszelkie zapytania do tre ci og oszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nale y przesy  pisemnie, faksem na

numer 081 5371201 lub poczt  elektroniczn  na adres ti@znk-lublin.pl. Wyja nienia nie b  udzielane telefonicznie.

8.6 Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami zamawiaj cy przekazuje wykonawcom, którym przekaza  specyfikacj  istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
UWAGA: Informujemy wszystkich Wykonawców, e pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony

internetowej i poinformowanie o powy szym Zamawiaj cego nie stanowi podstawy do przesy ania wyja nie , odpowiedzi
indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp tre  zapyta  wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy
przekazuje Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej
zamieszcza na tej stronie. Natomiast to, kiedy Zamawiaj cy przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2
ustawy Pzp.

8.7 Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania Wykonawców.

9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI
Halina Podlaszewska – kierownik Dzia u Inwestycji i Remontów, tel. 53-71-234, pokój nr 302

Katarzyna Jusyn  – inspektor w  Dziale Inwestycji i Remontów, tel. 53-71-215, pokój nr 303

10. WYMAGANIA DOTYCZ CZE WADIUM
10.1 Wadium w wysoko ci 200.000,00 z  nale y wnie  w terminie do dnia 17.08.2015 r. do godz. 945 w jednej lub kilku

nast puj cych formach:

-  w pieni dzu,

- w por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, z tym e por czenie kasy

jest zawsze por czeniem pieni nym,

- w gwarancjach bankowych,

-  w gwarancjach ubezpieczeniowych,

-  w por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
10.2 Wadium wnoszone w pieni dzu wp aca si  przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego ( Banku PEKAO S.A. V

Oddzia  w Lublinie, ul. Królewska 1, nr  60 12 401503 111100100 132 4894.)

W przypadku z enia wadium w pieni dzu przelewem na rachunek zamawiaj cego o uznaniu wp aconego wadium decyduje

data wp ywu rodków na rachunek Zamawiaj cego, a nie data z enia przelewu w banku Wykonawcy.

Wadium wnoszone w innej formie nale y z  w kasie Zamawiaj cego.

10.3 Wadium wnoszone w innych formach ni  pieni dzu winno zawiera , lub by  opatrzone stosownymi dokumentami

zawieraj cymi bezwarunkowe przyrzeczenie zap aty kwoty wadium w przypadku jego utraty przez oferenta, oznaczenie stron,

wskazanie p atno ci na pierwsze wezwanie bez dodatkowych warunków.

10.4 Kserokopi  dowodu wniesienia wadium nale y do czy  do oferty.

10.5 Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze eniem
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp ( pkt. 10.10 SIWZ).
Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj cy zwraca wadium niezw ocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, je eli jego
wniesienia dano.

mailto:ti@znk-lublin.pl
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10.6 Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa  ofert  przed up ywem terminu
sk adania ofert.
10.7 Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46
ust. 1 ustawy Pzp ( pkt. 10.5 SIWZ ), je eli w wyniku rozstrzygni cia odwo ania jego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego.
10.8 Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieni dzu przez Wykonawc , którego oferta zosta a uznana za najkorzystniejsz ,
na wniosek  tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiaj cego na poczet zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
10.9 Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku

bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc .

10.10 Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówie  publicznych Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn le cych po jego stronie, nie z

dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w art. 25 ust.1, pe nomocnictw, listy podmiotów nale cych do tej samej grupy

kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej, lub nie wyrazi

zgody na poprawienie omy ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowa o brak mo liwo ci wybrania oferty

onej przez wykonawc  jako najkorzystniejszej.

UWAGA: W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie, wadium wnoszone w
formie innej ni  w pieni dzu musi w pozycji zobowi zanego (Wykonawcy) wskazywa  wszystkich Wykonawców
ubiegaj cych si  wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako dzia aj cego w imieniu wszystkich Wykonawców

dzia aj cych w konsorcjum.
10.11. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana:

1)   odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie;

2)   nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie wykonawcy.

11.  TERMIN ZWI ZANIA OFERT
Sk adaj cy ofert  pozostaje ni  zwi zany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1 Oferta winna by  sporz dzona na FORMULARZU OFERTY stanowi cym za cznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Wykonawcy przedstawi  oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: Wykonawcy mog  sk ada  wszystkie wykazy, informacje czy o wiadczenia tak e na w asnych drukach, pod
warunkiem, e b  one opracowane wed ug schematu druków za czonych do niniejszej specyfikacji.
12.2 Do oferty winny by  za czone wszystkie dokumenty i o wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu

7 specyfikacji, wype niony wzór umowy i kserokopia wniesienia wadium.

12.3 Oferta winna by  sporz dzona w formie pisemnej, w j zyku polskim.

12.4 Oferta winna by  w asnor cznie podpisana przez upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy.

Dokumenty nale y z  w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .

Wszystkie za czniki do oferty stanowi ce o wiadczenia Wykonawcy winny by  równie  podpisane przez upowa nionego

przedstawiciela Wykonawcy.

Upowa nienie do podpisania oferty winno by  do czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za czonych przez

Wykonawc . W przypadku z enia kserokopii upowa nienie musi by  potwierdzone za zgodno  z orygina em przez osoby

udzielaj ce upowa nienia. Pe nomocnictwo w sposób jednoznaczny ma okre la , do jakich czynno ci upowa niona jest osoba

podpisuj ca ofert .

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniós  zmiany winny by  parafowane przez upowa nionego przedstawiciela

Wykonawcy.

12.5 Zamawiaj cy zaleca aby oferta by a spi ta w sposób trwa y, a wszystkie strony kolejno ponumerowane.
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12.6 Wykonawca winien umie ci  ofert  w nieprzejrzystym, szczelnym, trwale zamkni tym i nienaruszonym opakowaniu lub

kopercie. Opakowanie lub koperta, zawieraj ce ofert , winno by  zaadresowane na Zamawiaj cego, na adres podany na

wst pie i by  opatrzone tekstem:

oferta na budow  trzech budynków wielorodzinnych
przy ul. Zygmunta Augusta – budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie

oraz nie otwiera  przed 17.08.2015 r.

12.7 Poza oznaczeniami podanymi powy ej, na opakowaniu lub kopercie b dzie podana nazwa i adres Wykonawcy, aby

mo na by o odes  ofert  bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opó nienia lub wycofania.

UWAGA: Z e oznakowanie koperty mo e by  przyczyn  otwarcia jej przed up ywem terminu sk adania ofert. W takim
przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo zamówie

publicznych i nie b dzie brana pod uwag  w chwili otwarcia ofert w niniejszym post powaniu.
12.8 Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  ofert .

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opiecz towane i oznaczone zgodnie z

postanowieniami pkt. 12.6, a koperta b dzie dodatkowo oznaczona okre leniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.9 Oferent ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty. W przypadku uniewa nienia

post powania o udzielenie zamówienia z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, Wykonawcom, którzy z yli oferty

nie podlegaj ce odrzuceniu, przys uguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post powaniu, w
szczególno ci kosztów przygotowania oferty.

12.10 Zaleca si , aby Wykonawca dokona  wizji lokalnej na terenie, gdzie maj  by  wykonywane roboty oraz uzyska  na

swoj  odpowiedzialno  i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mog  by  konieczne do przygotowania oferty. Wizja

lokalna zostanie dokonana na koszt w asny Wykonawcy.

13.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1 Oferty nale y sk ada  w sekretariacie ( pokój nr 100 ) Zarz du Nieruchomo ci Komunalnych przy ul. Grodzkiej 12,

20-112 Lublin.  Termin sk adania ofert up ywa w dniu 17.08.2015 r. o godz. 945.

Do oceny b  przyj te oferty, które wp yn  najpó niej w terminie jw., Zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert ,

która zosta a z ona po terminie.

13.2 OTWARCIE OFERT PRZEZ KOMISJ  JEST JAWNE.

Otwarcie ofert nast pi w dniu 17.08.2015 r.,  o godzinie 1000, w  siedzibie Zarz du Nieruchomo ci Komunalnych przy ulicy

Grodzkiej 12 w Lublinie, w sali konferencyjnej ( pokój nr 101 ).

13.3 Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki pisarskie niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta

zosta a poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

Przez oczywist  omy  pisarsk  Zamawiaj cy rozumie omy  widoczn  bezsporn , nie budz  w tpliwo ci,

polegaj  na niezgodnym z zamierzonym, niew ciwym b  mylnym u yciu wyrazu lub jego pisowni, albo te  opuszczeniu

jakiego  wyrazu. To ka da niedok adno , która nasuwa si  ka demu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych bada  czy

ustale  (np. szejset zamiast sze set, jedna cie zamiast jedena cie).

13.4 Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych, dokonanych

poprawek, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2

ustawy Prawo zamówie  publicznych).

Przez oczywist  omy  rachunkow  Zamawiaj cy rozumie omy  polegaj  na nieprawid owym sumowaniu, b

nieprawid owym  wymno eniu ilo ci przez cen  jednostkow

13.5 Zamawiaj cy poprawi inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze Specyfikacj  Istotnych Warunków

Zamówienia nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta
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zosta a poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).

Przez inn  omy  polegaj  na niezgodno ci oferty ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia, nie

powoduj cych istotnych zmian w tre ci oferty Zamawiaj cy rozumie omy ki, których poprawienie nie ingeruje w sposób

istotnych w tre  oferty, tj., nie powoduj ce konieczno ci znacz cej ingerencji ze strony Zamawiaj cego w tre  z onej

oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowie .

13.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci z onych

ofert.

13.7 Je eli cena oferty wydaje si  ra co niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi w tpliwo ci Zamawiaj cego

co do mo liwo ci wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego lub

wynikaj cymi z odr bnych przepisów, w szczególno ci jest ni sza o 30% od warto ci zamówienia lub redniej artmetycznej

cen wszystkich z onych ofert, Zamawiaj cy zwróci si  do Wykonawcy o udzielenie wyja nie , w tym z enie dowodów,

dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny, w szczególno ci w zakresie:

1) oszcz dno ci metody wykonania zamówienia, wybranych rozwi za  technicznych, wyj tkowo sprzyjaj cych warunków

wykonania zamówienia dost pnych dla Wykonawcy, oryginalno ci projektu Wykonawcy, kosztów prac, których warto

przyj ta do ustalenia ceny nie mo e by  ni sza od minimalnego wynagrodzenia za prac  ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5

ustawy z dnia 10 pa dziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac  (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pó n. zm.)

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych przepisów.

13.8 Obowi zek wykazania, e oferta nie zawiera ra co niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

13.9 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zawiadomi niezw ocznie wykonawców, którzy z yli oferty,

podaj c informacje zgodnie z art.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych. .

14.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

14.1 Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie rycza towe.

14.2 Wymienione wy ej wynagrodzenie jest niezmienne z zastrze eniem okoliczno ci wymienionych w punkcie 14.7 poni ej i

obejmuje wszystkie wiadczenia konieczne do :

1) zgodnego z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót

2) zgodnego z przepisami

3) zasadami wiedzy technicznej

4) terminowego wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca przy tak przyj tym wynagrodzeniu nie mo e da  jego podwy szenia nawet gdyby si  okaza o podczas

realizacji , e s  konieczne do wykonania przedmiotu umowy :

1) roboty tymczasowe,

2) prace towarzysz ce,

3) dodatkowe ilo ci robót nie uj te w przedmiarach, które wynikaj  z projektów albo  nie wynikaj  wyra nie z opisu robót

oraz innych postanowie  umownych, ale wynikaj  z przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej w celu  prawid owego

wykonania robót opisanych w projekcie i specyfikacji technicznej.

14.3 Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz  sporz dza kosztorys ofertowy wg metody kalkulacji

uproszczonej zgodnie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych na formularzu lub komputerowo na arkuszu
otrzymanym od Zamawiaj cego.
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Zamawiaj cy nie wymaga z enia kosztorysu ofertowego w ofercie. Kosztorysy ofertowe z one w ofercie nie b

sprawdzane.
Nie narzuca si  technologii wykonania, a jedynie przewidziane czynno ci technologiczne w celu ustalenia cen jednostkowych
do kosztorysu ofertowego.
Oferowane ceny jednostkowe robót musz  uwzgl dnia  wszystkie koszty robocizny, materia ów ( w tym wszystkie urz dzenia,
wyroby, konstrukcje ) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprz tu i transportu technologicznego, niezb dne do wykonania robót
obj tych dan  jednostk  przedmiarow , koszty po rednie i zysk oraz musz   zawiera   wszystkie  koszty  niezb dne  do
poniesienia  przez Wykonawc  w celu wykonania robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót.
W kosztorysie ofertowym musz  by  wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i
obliczenie warto ci dla ka dej pozycji przedmiaru.

Na stronie tytu owej nale y umie ci  dane: stawka kosztorysowa robocizny R, koszty po redne Kp, koszty zakupu Kz, zysk Z

14.4 Kosztorys ofertowy opracowuje si  na podstawie :

- dokumentacji projektowej,

- przedmiaru robót w uk adzie kosztorysowym przekazanym przez Zamawiaj cego,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- przepisów VAT,

- postanowie  SIWZ w zakresie obliczenia ceny.

Podane w kolumnie nr 2 formularza kosztorysu ofertowego tabele KNR, KNNR itp. nie stanowi  podstawy do kalkulacji
nak adów rzeczowych i obliczenia cen jednostkowych. Wykonawca zobowi zany jest okre li  ceny jednostkowe poszczególnych

robót w oparciu o zapisy zawarte w specyfikacji technicznej ( kol. nr 3 ) oraz o w asne dane, rozeznanie rynku , warunki
panuj ce w firmie itd. . U ytecznymi przy tym mog  by  w dalszym ci gu m. in. Katalogi nak adów rzeczowych , lecz
Zamawiaj cy powo uje si  na nie jedynie dla u ci lenia opisu robót, a nie dla wykorzystywania jako podstawy nak adów
rzeczowych. Tajemnic  handlow  Wykonawcy jest sposób lub ród o okre lenia cen jednostkowych czy nak adów.

14.5 Ze wzgl du na przyj te wynagrodzenie rycza towe, podane w przekazanym przez Zamawiaj cego przedmiarze ilo ci

maj  charakter orientacyjny i przedmiar mo e by  traktowany tylko jako pomocniczy.

14.6 Je eli w toku realizacji robót wyst pi konieczno  wykonania zamówie  dodatkowych, nie obj tych zamówieniem

podstawowym, których zakres nie przekroczy 50% warto ci realizowanego zamówienia, niezb dnych do jego prawid owego

wykonania, których wykonanie sta o si  konieczne na skutek sytuacji niemo liwej wcze niej do przewidzenia i:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego

wymaga oby poniesienia niewspó miernie wysokich kosztów, lub

2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale nione od wykonania zamówienia dodatkowego

Wykonawca zobowi zuje si  wykona  te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej r ki, a ich warto  zostanie

uzgodniona kosztorysem w oparciu o sk adniki cenotwórcze identyczne jak w sporz dzonym kosztorysie ofertowym oraz

przedmiar prac zatwierdzony przez Zamawiaj cego, na podstawie katalogów KNR, KNNR, ceny sprz tu, transportu i

materia ów budowlanych.

14.7 Wynagrodzenie rycza towe mo e ulec zmianie gdy wyst pi :

14.7.1 roboty zamienne okre lone w § 2 ust. 1 umowy,

14.7.2 roboty zaniechane okre lone w § 2 ust. 2 umowy.
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Ad. 14.7.1 Rozliczenie robót zamiennych mo e nast pi  zgodnie z poni szymi postanowieniami:

Opis roboty po zmianie  jest zgodny co do wymaga  podstawowych z opisem roboty podstawowej uj tej w SIWZ ( art.  140

ust.3 ustawy Pzp – umowa jest niewa na w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ).

Wzrost ceny jednostkowej roboty podstawowej wynika w takim przypadku ze wzrostu jako ci parametrów materia ów,

urz dze , wyrobów zastosowanych do wykonania prac. Dopuszczalnymi przyczynami dokonania w/w zmian s  :

- zmiany w obowi zuj cych przepisach

- zaniechania produkcji materia ów , urz dze , wyrobów uj tych w projekcie

- znacz ca obni ka kosztów utrzymania i u ytkowania wykonanych robót, której si  nie da o przewidzie  na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej

Cena jednostkowa dla roboty zamiennej powinna by  pochodn  pozycji odno nych stawek i cen ustalonych w umowie.

Ad 14.7.2 Rozliczenie robót zaniechanych mo e nast pi  zgodnie z poni szymi postanowieniami:

W przypadku wyst pienia robót zaniechanych sposób obliczenia kwoty, która b dzie potr cona Wykonawcy, b dzie

nast puj cy:

1) w przypadku odst pienia od ca ego elementu robót okre lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nast pi

odliczenie warto ci tego elementu, okre lonej w tym harmonogramie, od ogólnej warto ci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odst pienia od cz ci robót z danego elementu okre lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

obliczenie niewykonanej cz ci tego elementu nast pi na podstawie ustalenia przez Zamawiaj cego i Wykonawc

procentowego stosunku niewykonanych robót do warto ci ca ego elementu, nast pnie zostanie wyliczona warto

niewykonanych robót i odliczona od ogólnej warto ci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia by by za

bardzo niedok adny, dopuszcza si  tak e mo liwo  obliczenia niewykonanej cz ci danego elementu na podstawie kosztorysu

przygotowanego przez Wykonawc  w oparciu o odpowiednie KNR lub KNNR oraz rynkowe ceny materia ów, robocizny oraz

sprz tu, a zatwierdzonego przez Zamawiaj cego.

15. ROZLICZENIA MI DZY ZAMAWIAJ CYM A WYKONAWC  MOG  BY  PROWADZONE
WY CZNIE W WALUCIE POLSKIEJ.

16.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  nast puj cymi kryteriami:

16.1 A - Oferowana cena – 95 %
W powy szym kryterium oceniana b dzie cena brutto oferty. Maksymaln  ilo  punktów otrzyma Wykonawca, który

zaproponuje najni sz  cen , pozostali b  oceniani wg nast puj cego wzoru:

                                                                      najni sza cena

A =   x 100 pkt x waga kryterium

                                                                  cena badanej oferty

16.2 B - Okres gwarancji – 5 %
W powy szym kryterium oceniana b dzie ilo  pe nych miesi cy przez jak  wykonawca obejmie gwarancj . Maksymaln

ilo  punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najd szy okres gwarancji, pozostali b  oceniani wg nast puj cego

wzoru:
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                                                                badany okres gwarancji

B =   x 100 pkt x waga kryterium

                                                    najd szy oferowany okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji jaki mo e zaoferowa  Wykonawca to 36 miesi cy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres

gwarancji krótszy ni  36 miesi cy, zostanie odrzucona.

W przypadku podania przez Wykonawc  okresu gwarancji d szego ni  60 miesi cy do wzoru zostanie podstawiony okres 60

miesi cy.

16.3 Ka dy wykonawca b dzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. czna ilo  punktów

otrzymanych przez Wykonawc  b dzie sum  iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego

kryterium: Y = A + B
16.4 Zamawiaj cy wybierze ofert , która uzyska najwi ksz  liczb  punktów.

17.  INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA  DOPE NIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, który wygra przetarg powinien :

- z  kosztorys ofertowy ( sporz dzony wg metody kalkulacji uproszczonej ) o którym mowa w pkt. 14 SIWZ

- z  harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy zak adaj cy etapowanie robót, z podaniem
terminów ich realizacji, w rozbiciu na poszczególne miesi ce
- wnie  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, zgodnie z pkt. 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- dostarczy  kserokopie po wiadczonych za zgodno  z orygina em dokumentów potwierdzaj cych posiadanie uprawnie
budowlanych wymienionych w pkt 6 SIWZ przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia
- dostarczy  za wiadczenia o wpisie na list  cz onków w ciwej izby samorz du zawodowego osób, przewidzianych w
ofercie do realizacji przedmiotowego zamówienia,
- dostarczy  aktualne ( tzn. wydane nie wcze niej ni  3 miesi ce przed podpisaniem umowy ) potwierdzenie, wydane przez

ciwy Urz d Skarbowy, e jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us ug lub o wiadczenie e nie jest
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us ug.
- przed  polis  o której mowa w § 7 wzoru umowy,
- w przypadku powierzenia wykonania cz ci zamówienia podwykonawcom, przedstawi  wykaz podwykonawców, oraz
dostarczy  Zamawiaj cemu projekty umów reguluj cych wspó prac  Wykonawcy z podwykonawcami,
- w przypadku oferty z onej przez Wykonawców ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienie wspólnie ( konsorcjum ),
dostarczy  umow  reguluj  wspó prac  Wykonawców.

18.  WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1 Wykonawca wygrywaj cy przetarg zobowi zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w

wysoko ci 5 %  ceny ca kowitej podanej w ofercie.

18.2 Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by  wnoszone wed ug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nast puj cych formach:

1) pieni dzu;
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, z tym e zobowi zanie

kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie ni  w pieni dzu powinno stanowi  równowarto  okre lonej w pkt.18.1 kwoty
pieni nej.
18.3 Wykonawca winien wybra  form  wniesienia zabezpieczenia i okre li  j  we wzorze umowy. W trakcie realizacji umowy
wykonawca mo e dokona  zmiany formy zabezpieczenia na jedn  lub kilka form, o których mowa w pkt. 18.2.
18.4 Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy winno by  dokonane przed podpisaniem umowy.
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18.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  przelewem na konto Zamawiaj cego w Banku PEKAO S.A. V

Oddzia  w Lublinie, ul. Królewska 1, rachunek nr  60 1240 1503 1111 0010 0132 4894.

Natomiast zabezpieczenie wnoszone w formie niepieni nej nale y z  do depozytu w kasie Zamawiaj cego.

18.6 Zabezpieczenie wnoszone w innych formach ni  w pieni dzu winno zawiera  lub by  opatrzone stosownymi

dokumentami zawieraj cymi: bezwarunkowe przyrzeczenie zap aty okre lonej kwoty z tytu u roszcze , p atno ci kar,

odszkodowa , oznaczenie stron, wskazanie p atno ci na pierwsze wezwanie bez dodatkowych obostrze .

18.7 Je eli zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wniesiono w pieni dzu Zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami

wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.8 Zamawiaj cy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiaj cego za nale ycie wykonane.

18.9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady ( równa 30 % wysoko ci zabezpieczenia ) jest

zwracana nie pó niej ni  w 15 dniu po up ywie okresu r kojmi za wady.

UWAGA! Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiaj cy wspólnie z Wykonawc  rozszerzaj  odpowiedzialno
Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady przedmiotu umowy. Termin r kojmi sko czy si  z dniem up ywu terminu udzielonej
gwarancji.

19. WZÓR UMOWY
Wzór umowy okre laj cy warunki na jakich umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta stanowi za cznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci nanoszenia adnych zmian w za czonym wzorze umowy. Wzór umowy nale y
wype ni  poprzez wype nienie miejsc wykropkowanych, wybranie odpowiedniej formy wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy oraz wskazanie cz ci zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzy  podwykonawcom
( odnosi si  to w szczególno ci do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno-organizacyjnego ).

20. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH WYKONAWCY W TOKU
POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

20.1 Przepisy dotycz ce rodków ochrony prawnej zawarte s  w Dziale VI ustawy Prawo zamówie  publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. oraz w zakresie w jakim ustawa nie stanowi inaczej w Kodeksie post powania cywilnego.
20.2 rodki ochrony prawnej przys uguj  wykonawcy, a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy
Prawo zamówie  publicznych.
20.3 rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys uguj
równie  organizacjom wpisanym na list , o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych.
20.4 Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego podj tej w post powaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.
20.5 Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki lub zapytania o cen ;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;
3) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwo uj cego.
20.6 Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si  niezgodno  z
przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne i
prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
20.7 Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
20.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga do s du.
20.9 W post powaniu tocz cym si  wskutek wniesienia skargi stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks post powania cywilnego o apelacji, je eli przepisy niniejszego rozdzia u nie stanowi  inaczej.
20.10 Skarg  wnosi si  do s du okr gowego w ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj cego.
20.11 Skarg  wnosi si  za po rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia Izby, przesy aj c
jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
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21. OFERTA POWINNA ZAWIERA :

1. WYPE NIONY FORMULARZ OFERTY,
2. WYMAGANE DOKUMENTY I O WIADCZENIA ZGODNIE Z PUNKTEM 7 SPECYFIKACJI,
3. WYPE NIONY WZÓR UMOWY,
4. KSEROKOPI  DOWODU WNIESIENIA WADIUM.

22. ZA CZNIKI DO SPECYFIKACJI STANOWI :

1. FORMULARZ OFERTY wraz z o wiadczeniami o którym mowa w pkt. 7,
2. WZÓR UMOWY,
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
5. PRZEDMIAR ROBÓT
6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA.

ZATWIERDZI :
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.......................................
( miejscowo  i data )

                                                                                                     O F E R T A

NAZWA I SIEDZIBA OFERENTA : ..........................................................................................................................................

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

DO:
GMINA MIASTO LUBLIN w imieniu której dzia a

ZARZ D NIERUCHOMO CI KOMUNALNYCH ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie
robót budowlanych polegaj cych na budowie trzech budynków wielorodzinnych

przy ul. Zygmunta Augusta - budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie

w terminie do: ......................., przy okresie gwarancji ............................................

za wynagrodzeniem rycza towym w wysoko ci:

................................................. z . ( w tym podatek VAT w wielko ci ustawowej )

ownie :        ........................................................................................................................................... ( w tym podatek VAT )

Wynagrodzenie wst pne ustalono z zastosowaniem stawki i narzutów w wysoko ci:

Rg……...z ,  Kp…..….%,  Kz……...%,  Z………%

wiadczamy, e

1. uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. zapoznali my si  z warunkami przeprowadzenia niniejszego zamówienia publicznego ( w tym ze specyfikacj

istotnych warunków zamówienia, dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych ) i przyj li my je bez zastrze  oraz uzyskali my informacje i wyja nienia konieczne do

przygotowania oferty,

3. do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrze ,

4. wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowi zuj cymi przepisami i normami.

5. stosowane przez nas materia y budowlane spe niaj  wymagania stawiane w art. 10 ustawy prawo budowlane, na

potwierdzenie czego posiadamy odpowiednie dokumenty.

Za cznikami do niniejszej oferty s :
1. dokumenty i o wiadczenia wymagane punktem 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. wype niony wzór umowy,
3. kserokopia dokumentu potwierdzaj cego wniesienie wadium.

...............................................................
                                                                                                                                  ( podpis i piecz  osoby uprawnionej )
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ZA CZNIK NR 1

.............................................................
                                                                                                                                                                                                           ( miejscowo  i data )

...............................................................
                   ( piecz tka firmowa )

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych sk adam niniejsze o wiadczenie:

wiadczam, e wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu dotycz ce:

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj  obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................................................
                                                                                                                                                                            ( podpis i piecz  osoby uprawnionej )
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ZA CZNIK NR 2

.............................................................
                                                                                                                                                                                                           ( miejscowo  i data )

...............................................................
                   ( piecz tka firmowa )

O  W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wykluczenia

wiadczam, e brak jest podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. z pó niejszymi zmianami.

..................................................................................
                                                                                                                                                                            ( podpis i piecz  osoby uprawnionej )
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 ZA CZNIK NR 3

.............................................................
                                                                                                                                                                                                           ( miejscowo  i data )

...............................................................
                   ( piecz tka firmowa )

O  W I A D C Z E N I E

wiadczam, e osoby które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia polegaj cego na

budowie trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta - budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie

posiadaj  wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ciach:

- konstrukcyjno – budowlanej
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, gazowych, wodoci gowych i
kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych

..................................................................................
                                                                                                                                                                            ( podpis i piecz  osoby uprawnionej )
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ZA CZNIK NR 4

.............................................................
                                                                                                                                                                                     ( miejscowo  i data )

...............................................................
                   ( piecz tka firmowa )

O  W I A D C Z E N I E

Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegaj cych na budowie trzech
budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta - budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie o wiadczam/y,
w imieniu:

(nazwa Wykonawcy)
e:

- nie nale /ymy do grupy kapita owej (o której mowa w art 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie
publicznych z 29 stycznia 2004 r. z pó niejszymi zmianami.) *),
- nale /ymy do grupy kapita owej (o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie

publicznych z 29 stycznia 2004 r. z pó niejszymi zmianami.), w sk ad której wchodz  nast puj ce
podmioty*), **):

1)   .............
2)  .............

..................................................................................
                                                                                                                                                                ( podpis i piecz  osoby uprawnionej )

*)    niepotrzebne skre li ,
**) w przypadku przynale no ci do grupy kapita owej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów - Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pó n. zm.), nale y z  list  podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej


