
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.znk-lublin.pl

Lublin: PE/HYDROFORNIE/2012
Numer ogłoszenia: 476242 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Komunalnych , ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, woj. 
lubelskie, tel. 81 5371200, faks 81 5371201.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PE/HYDROFORNIE/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest usługa według CPV: 50.53.20.00-3, 50.50.00.00-0 polegająca na konserwacji i remontach 
hydroforni, obsługujących następujące budynki: ul. Czwartek 20/22/26 ul. Gliniana 25/27/29 ul. 
Gospodarcza 6/8 ul. Hutnicza 10/20/28 ul. Koryznowej 2b ul. Lwowska 14/16/18/20 ul. Lwowska 
30/32/36/38 ul. Łęczyńska 57 ul. Motorowa 4 ul. Odlewnicza 5/7/9/11 ul. Podzamcze 3/5/7 ul. 
Szmaragdowa 14 ul. Wyżynna 16 Zakres usługi obejmuje: 1) prowadzenie remontów hydroforni w 
zakresie ustalonym przepisami Dozoru Technicznego oraz PEUE i PN, zakres ten powinien obejmować 
: a) remonty bieżące, polegające na utrzymaniu urządzeń hydroforni w stanie pełnej sprawności 
technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, drobnych napraw i wymiany części takich jak: 
styki, cewki, części aparatury elektrycznej, wkładki topikowe, uszczelniacze, oleje, sprzęgła itp. b) 
remonty średnie występujące pomiędzy remontami kapitalnymi mające na celu wymianę lub naprawę 
tych części lub elementów, których stopień zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania 
urządzenia do czasu remontu kapitalnego. Zakres remontów średnich obejmuje między innymi: - 
remont zaworów zwrotnych i bezpieczeństwa oraz zasuw; - remont silnika elektrycznego; - wymianę 
wirnika pompy; - wymianę elementów aparatury elektrycznej; - wymianę osprzętu hydraulicznego jak: 
kurki, manometry itp. 2) utrzymanie hydroforni w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie 
okresowych przeglądów i pomiarów. 3) sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu 
izolacji. 4) zabezpieczenie ciągłości pracy hydroforów poprzez utrzymywanie pogotowia obsługi 
hydroforni i podziemnych sieci wodociągowych II strefy we wszystkie dni tygodnia. 5) wykonywanie 
robót dodatkowych nie objętych zakresem konserwacji i remontów hydroforni, a związanych z: a) 
dewastacją, kradzieżą lub zalaniem wodą itp.; b) naprawami zbiorników ciśnieniowych; c) usuwaniem 
awarii na rurociągach podziemnej sieci wodociągowej II strefy na odcinkach od hydroforni do 
zasilanych budynków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

http://www.znk-lublin.pl/


• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, 
których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć (np. przejęcia przez Zamawiającego w 
zarząd nieruchomości od Gminy Lublin), przewiduje się udzielenie zamówienia 
uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p..

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.20.00-3, 50.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3 400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 
czterysta złotych 00/100) należy wnieść w terminie do dnia 12.12.2012r. do godz. 11:45 w jednej z 
form: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w 
gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: - prowadzą działalność 
gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 220 poz. 1447 z 
późn. zmianami), INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: - Oświadczenie Wykonawcy o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do specyfikacji). - 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia (załącznik nr 3 do siwz). - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 



urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 
podmiotów zbiorowych aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 
ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 
albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. - Pisemne oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych 
uprawnień, a w szczególności: 1) o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) 
o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) o posiadaniu świadectwa 
kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru i 
eksploatacji.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: - wykonują lub wykonywali w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, przez okres minimum 12 miesięcy usługi w 
zakresie konserwacji i remontów min. 5 hydroforni. INFORMACJA O 
OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez 
Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie konserwacji i remontów min. 5 hydroforni, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania usług i odbiorców. Do wykazu 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie np.: 
listy referencyjne wydane przez podmioty zlecające usługi. Powyższe dotyczy, również 



usług świadczonych na rzecz Gminy Lublin.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) dysponują lub będą dysponowali osobami, 
które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych - min. 1 osoba; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - min. 1 osoba; b) dysponują lub będą 
dysponowali osobami, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu 
nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru i eksploatacji - min. 1 osoba. 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz osób, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
- posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; - posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych; - posiadających świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru i 
eksploatacji.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: - posiadają polisę lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalną sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia określa się na kwotę 50.000,- zł. INFORMACJA O 
OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalną sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia określa się na kwotę 50.000,- zł. Dodatkowo poza 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 
podstawie art. 23 ustawy P.z.p. (np. konsorcjum), do oferty winno być dołączone 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, która wskazuje 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 
przypadku zamiaru korzystania przez Wykonawcę z potencjału technicznego osób 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innego podmiotu 
Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania 
Wykonawcy niezbędnych zasobów i środków finansowych na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku zdolności finansowej, którą określa się na 



minimalną kwotę 50.000,00 złotych Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił 
oświadczenie potwierdzające, że podmiot, na którego zdolności finansowej ma zamiar 
polegać posiada polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
Dodatkowo podmiot składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.znk-lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.znk-
lublin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.12.2012 godzina 11:45, miejsce: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12, 
20-112 Lublin, Sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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


