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P/PU/2015/2 Lublin, dnia 07.08.2015  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: (81) 53-712-00 fax.: (81) 53-712-01 e-mail: ti@znk-lublin.pl
REGON: 430783940 NIP: 946-18-86-466

SIEDZIBA: 20 – 112 Lublin, ul. Grodzka 12

ZAMÓWIENIE: Wykonanie audytów energetycznych z inwentaryzacj  architektoniczno-budowlan  w formie
uproszczonej (dla potrzeb audytu) budynków b cych w zasobach ZNK w Lublinie

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us ugi obejmuj cej:

a) opracowanie audytów energetycznych,
b) sporz dzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (w formie uproszczonej) budynków, dla których b

opracowywane audyty energetyczne w zakresie niezb dnym do rzetelnego opracowania przedmiotowych audytów.
1.2. Przedmiot zamówienia dotyczy 21 budynków (przedstawionych w za czniku 2 do Umowy) b cych w zarz dzie ZNK.

Zestawienie obejmuje podstawowe informacje na temat obiektów.
1.3. Audyt energetyczny winien by  sporz dzony wed ug wytycznych zawartych w:

a) Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. (Dz. U. nr 43, poz. 346) w sprawie szczegó owego
zakresu i form audytu energetycznego oraz cz ci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak e algorytmu
oceny op acalno ci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego,

b) Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych
Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U. poz. 926)
(WT 2014) zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i
ich usytuowanie.

c)  Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca
techniczno-u ytkow  oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz.
888)

d) Ustawie z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 ze  zmianami).

1.4. Audyt energetyczny winien uwzgl dnia  modernizacj  instalacji elektrycznej i o wietleniowej.
1.5. Audyt energetyczny winien  uwzgl dnia  zastosowanie odnawialnych róde  energii, np. pompy ciep a, ogniwa

fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, w tych budynkach, w których jest to mo liwe.
1.6. Budynek Noworybna 3 i Grodzka 36/Kowalska 17 znajduj  si  w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków. W tych budynkach nie mo na wykona  docieplenia cian zewn trznych metod  tradycyjn .
1.7. Ze wzgl du na fakt, i  okres realizacji projektu b dzie przypada  na lata 2016 - 2021, Zamawiaj cy wymaga, aby na

etapie wykonywania opracowa  audytowych przyj  wymagania izolacyjno ci cieplnej dla  wska ników ustalonych dla
roku 2021 roku.

1.8. Ponadto w audycie nale y zamie ci  charakterystyk  energetyczn  po termomodernizacji obiektu, a w cz ci
ekologicznej zestawienie emisji dwutlenku w gla.

1.9. Inwentaryzacj  architektoniczno - budowlan  nale y wykona  w formie uproszczonej dla potrzeb audytu.
1.10. Zamawiaj cy informuje, e otrzymany w wyniku realizacji przedmiot zamówienia b dzie wykorzystywany do

dalszych celów i w zwi zku z tym oczekuje opracowa , których tre  nie b dzie narusza a postanowie  art. 29 ustawy
Prawo Zamówie  Publicznych.

1.11. Opracowania winny by  wykonane i przekazane Zamawiaj cemu w wersji (postaci):
a)  papierowej – minimum:

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana - 3 egz.,
- audyt energetyczny – 3 egz.

b)  elektronicznej – 2 p yty z no nikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio z rozszerzeniem DWG, WORD,
EXCEL lub kompatybilnym) oraz nieedytowalnej w formacie ogólnodost pnym (z rozszerzeniem PDF).

1.12. Kody CPV:
a) ówny – 71.31.43.00 – 5 Us ugi doradcze w zakresie wydajno ci energetycznej
b) Dodatkowy - 71.24.00.00-2 - Us ugi architektoniczne, in ynieryjne i planowania,
c) Dodatkowy - 71.25.00.00-5 - Us ugi architektoniczne, in ynieryjne i pomiarowe.

1.13. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za cznik nr 2 do SIWZ.
1.14. Zamawiaj cy wymaga dokonania wizji lokalnej po wcze niejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj cym.
1.15. Warunki finansowe rozlicze :

a) podstaw  wystawienia faktury b dzie podpisany protokó  zdawczo - odbiorczy, potwierdzaj cy realizacj
przedmiotu w pe nym zakresie, fakturowanie jednoetapowe,
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b) przy przekazywaniu cz ci przedmiotu zamówienia sporz dza si  protokó  przekazania i przyj cia cz stkowych
produktów zamówienia.
c) przed podpisaniem protoko u zdawczo - odbiorczego, nast pi sprawdzenie przekazanych opracowa  pod
wzgl dem kompletno ci i zgodno ci ich zawarto ci z wytycznymi okre lonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia - szczegó owa procedura w tym zakresie zosta a okre lona we wzorze umowy.
d) wynagrodzenie b dzie p atne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania orygina u prawid owo
wystawionej faktury.
e) podane w ofercie wynagrodzenie jednostkowe (dla poszczególnych budynków) jest sta e i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowi zywania umowy.
f)wynagrodzenie zawiera równie  wszelkie koszty, jakie Wykonawca b dzie zobowi zany ponie  z tytu u pozyskania
dokumentów towarzysz cych, takich jak mapy sytuacyjne (lokalizacyjne), wypisy, wyrysy, itd.
g) w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowi zuje si  do przekazania na rzecz Zamawiaj cego wszystkich
autorskich praw maj tkowych do powsta ych w toku realizacji umowy opracowa  w zakresie okre lonym w umowie, w
szczególno ci  do przeniesienia na rzecz Zamawiaj cego praw obejmuj cych:
- wytwarzanie nieograniczonej ilo ci egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych,
informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na no nikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu orygina u albo egzemplarzy, najem lub u yczenie orygina u albo egzemplarzy, na których
utwór utrwalono, bez ogranicze  przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez wzgl du na przeznaczenie;
-  wprowadzenie do pami ci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby osoby
mia y dost p do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za po rednictwem
sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie ca ci lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci ksi kowej (albumy, katalogi,
leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
- rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegaj cego m.in. na wprowadzaniu ródtytu ów,
podtytu ów, opisów;
-   wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;
-  nieodp atne lub odp atne wypo yczenie lub udost pnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

2. W PROWADZONYM POST POWANIU ZAMAWIAJ CY:

1. nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych,
2. nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert równowa nych,
3. dopuszcza mo liwo  sk adania ofert cz ciowych.

Ka dy Wykonawca mo e z  oferty cz ciowe na jedn  lub wi cej cz ci zamówienia. Poszczególne cz ci
zamówienia stanowi  grupy budynków:

Cz  I – Majdanek 10, Majdan Tatarski 11, Grodzickiego 68, Monta owa 16, Gospodarcza 32;
Cz  II – Probostwo 3, Probostwo 15, Wyszy skiego 13, Grodzka 36/Kowalska 17, Noworybna 3,

czy ska 41, Zamojska 37, Dziesi ta 4;
Cz  III – Wojciechowska 38a, Lubomelska 5, Lubomelska 7, Pó nocna 46 i 46a, Pó nocna 46b,

Bazylianówka 44, Unicka 2, Towarowa 29.

4. przewiduje mo liwo  udzielenia zamówie  uzupe niaj cych do wysoko ci 50% warto ci zamówienia
podstawowego i polegaj cych na powtórzeniu zamówie  o tym samym charakterze,

5. nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zaliczek,
6. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej,
7. nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu,
8. nie zastrzega obowi zku osobistego wykonania przez Wykonawc  kluczowych cz ci zamówienia, nie mniej da

wskazania przez Wykonawc  cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy,
9. informuje, e wszelkie rozliczenia mi dzy stronami, tj. mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  b  prowadzone w

PLN.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiaj cy wymaga aby proponowany przez Oferentów termin wykonania zamówienia nie by  pó niejszy ni
7.12.2015 r.
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4. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

4.1   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;
Wykonawca spe ni warunek w sytuacji, kiedy wyka e, e w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania
ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wykona  co najmniej 3 podobne zamówienia dla
obiektów o kubaturze nie mniejszej ni  2500 m3.
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spe ni warunek w sytuacji, kiedy wyka e, e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z   przedmiotem zamówienia na kwot  minimum 15 000,00 z

oraz nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

4.2 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU
enie przez Wykonawc  w ofercie dokumentów i o wiadcze  wymienionych w pkt. 5 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 4.1 dokonuj c oceny metod  spe nia / nie spe nia.

5.  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 )

5.1 Pisemne o wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu. ( za cznik nr 1 do
oferty )
5.2 wykaz zrealizowanych g ównych us ug w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli
okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich warto ci, przedmiotu, kubatury, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których us ugi zosta y wykonane
5.3 o wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane uprawnienia
5.4 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  15.000 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:
5.5 o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( za cznik nr 2 do oferty );
5.6 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
5.7 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,
5.8 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.
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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

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. 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8.

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.

UWAGA!
Wszystkie przedk adane dokumenty musz  by  aktualne, czyli powinny odzwierciedla  rzeczywisty, nadal utrzymuj cy si
stan faktyczny i prawny.
Dokumenty wymienione w pkt. 5 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

 zwracane Oferentom po zako czeniu post powania.

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

6.1 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 .
6.2  O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj  pisemnie lub faksem.
6.3 Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem ka da ze
stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.4 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
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,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  lub  dotyczy  udzielonych  wyja nie ,  zamawiaj cy  mo e  udzieli  wyja nie  albo
pozostawi  wniosek bez rozpoznania.
6.5 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..
6.6 Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania Wykonawców.

7. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI
Józef Foryt  – specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów, tel. ( 81) 53-712-09, pokój nr 305

Katarzyna Jusyn – inspektor w Dziale Inwestycji i Remontów, tel. ( 81) 53-712-15, pokój nr 303

8. WYMAGANIA DOTYCZ CZE WADIUM
8.1 Wadium na poszczególne cz ci zamówienia wynosi:

Cz  I – 800 z
Cz  II – 800 z
Cz  III – 800 z
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Je eli Wykonawca sk ada ofert  na kilka cz ci wielko ci podane w punkcie 8.1 nale y zsumowa  dla

poszczególnych cz ci.

Wadium nale y wnie  w terminie do dnia 18.08.2015 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.
8.2 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.

8.3 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.

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

8.5 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. 8.10 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.
8.6 Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa  ofert  przed up ywem terminu
sk adania ofert.
8.7 Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46
ust. 1 ustawy Pzp ( pkt. 8.5 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.
8.8 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.
8.9 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 .

8.10 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

 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 z 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.
8.11. 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.
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9. 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.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. 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. Alternatywne propozycje nie b  brane pod uwag .

10.2. Do oferty winny by  za czone wszystkie dokumenty i o wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami

punktu 7 specyfikacji, wype niony wzór umowy, kserokopia wniesienia wadium oraz formularz ofertowy wraz z

wype nionym wykazem budynków obj tych przedmiotem zamówienia.

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

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

Wszystkie za czniki do oferty stanowi ce o wiadczenia Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy 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.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniós  zmiany winny by  parafowane przez osob  podpisuj  ofert .

10.5. Zamawiaj cy zaleca aby oferta by a spi ta w sposób trwa y, a wszystkie strony kolejno ponumerowane.

10.6. 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 wykonanie audytów energetycznych
oraz nie otwiera  przed 18.08.2015 r.
10.7. 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.

10.8. 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. 10.6, a koperta b dzie dodatkowo oznaczona okre leniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.9. 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.

10.10 Zaleca si , aby Wykonawca dokona  wizji lokalnej na terenie, gdzie ma by  wykonywany przedmiot zamówienia

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.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT
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 18.08.2015 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.

OTWARCIE OFERT PRZEZ KOMISJ  JEST JAWNE.
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Otwarcie ofert nast pi w dniu 18.08.2015 r. o godzinie 1000, w  siedzibie Zarz du Nieruchomo ci Komunalnych przy ulicy

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

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. .

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Opis sposobu obliczania ceny.

a) Rozliczenie pomi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  b dzie prowadzone w z otych polskich (PLN).

b) Cena brutto winna by  wyra ona w z otych polskich (PLN).

c) Ca kowita cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi by  wyra ona liczbowo i s ownie oraz podana

warto  musi by  z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku.

d) Wykonawca wype nia Formularz ofertowy wpisuj c cen  brutto przedmiotu zamówienia.

e) Cena brutto przedmiotu zamówienia obliczana jest poprzez zsumowanie cen brutto audytów i inwentaryzacji dla

wszystkich budynków wskazanych w Formularzu ofertowym.

f) Do kryterium wyboru brana jest pod uwag  cena brutto przedmiotu zamówienia.

g) Zaproponowana przez Wykonawc  cena jednostkowa przedmiotu zamówienia jest sta a i nie podlega zmianom w

trakcie realizacji umowy a ilo  liczona b dzie wg rzeczywi cie wykonanych audytów.

h) W przypadku rozbie no ci pomi dzy cen  podane przez wykonawc  w ofercie wyra on  s ownie oraz cyfrowo za

prawid ow  Zamawiaj cy uzna warto  (cen ) wyra on  s ownie.

13. 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 – odr bnie dla ka dej cz ci zamówienia, Zamawiaj cy b dzie si  kierowa
nast puj cymi kryteriami:

kryterium znaczenie (waga) kryterium

A. Cena - 90%

Opis kryterium: Maksymaln  ilo  punktów otrzyma oferta o najni szej cenie, pozosta e proporcjonalnie mniej,
obliczone wed ug wzoru:

x = 90min

i

imum

Cena
Cena

gdzie: Cenai jest cen  badanej oferty

Do w/w wzoru b  wstawiane ceny ofert brutto.

B. Termin realizacji -10%

x = 10
min

min min

i

imum

Ter
Ter

gdzie: Termini jest terminem realizacji wskazanym w badanej ofercie

1. Maksymalna ilo  punktów ze wszystkich kryteriów to 100 punktów.

2. W przypadku uzyskania przez oferty równej ilo ci punktów, wybrana zostanie oferta z najni sz  cen .

3. Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadaj  zasadom okre lonym w ustawie i spe niaj

wymagania okre lone w SIWZ.

4. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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5. Zamawiaj cy informuje, i   w tre ci oferty Wykonawcy poprawi w szczególno ci:

1. oczywiste omy ki pisarskie;

2. oczywiste omy ki rachunkowe polegaj ce na b dnych obliczeniach matematycznych (mno enie,

dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi  ko cow  warto  oferty. Przy

poprawianiu omy ek Zamawiaj cy zawsze za prawid ow  uzna cen  jednostkow  brutto;

3. inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z SIWZ, niepowoduj ce istotnych zmian w te tre ci

oferty,

- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

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

Oferent, który wygra przetarg powinien :

- dostarczy  uprawnienia wymienione w pkt. 5.1 dla osób przewidzianych w ofercie do realizacji

- dostarczy  aktualne ( tzn. wydane nie wcze niej ni  3 m – 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.

15. 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 oraz wskazanie cz ci zamówienia, której wykonanie wykonawca
zamierza powierzy  podwykonawcom.

16. OFERTA POWINNA ZAWIERA :
1. WYPE NIONY FORMULARZ OFERTY,
2. WYMAGANE DOKUMENTY I O WIADCZENIA ZGODNIE Z PUNKTEM 5 SPECYFIKACJI,
3. WYPE NIONY WZÓR UMOWY,
4. KSEROKOPI  DOWODU WNIESIENIA WADIUM.

17. ZA CZNIKI DO SPECYFIKACJI STANOWI :
1. FORMULARZ OFERTY wraz z o wiadczeniem o którym mowa w pkt. 5.1,
2. WZÓR UMOWY,
3. WYKAZ BUDYNKÓW OBJ TYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

ZATWIERDZI :
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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
wykonaniu audytów energetycznych z inwentaryzacj  architektoniczno-budowlan  w formie
uproszczonej (dla potrzeb audytu) budynków b cych w zasobach ZNK w Lublinie posiadaj
wymagane uprawnienia niezb dne do realizacji przedmiotu.

..................................................................................
                                                                                                                                                                            ( 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 audytów energetycznych z inwentaryzacj  architektoniczno-
budowlan  w formie uproszczonej (dla potrzeb audytu) budynków b cych w zasobach ZNK 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


