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Lublin: Roboty budowlane polegaj ące na budowie hydraulicznego d źwigu 
osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnyc h w przychodni zdrowia 

przy ul. Weteranów 11 w Lublinie  
Numer ogłoszenia: 96752 - 2016; data zamieszczenia:  19.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:   

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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 zamawiaj ącego:  www.znk-lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty budowlane polegające na budowie 
hydraulicznego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w przychodni zdrowia 
przy ul. Weteranów 11 w Lublinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane polegające na budowie hydraulicznego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób 
niepełnosprawnych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie. Przedmiot umowy 
obejmuje następujący zakres prac: 1) wykonanie otworu w stropie nad piwnicą, wykonanie podszybia oraz 
pomostu przy ścianie zewnętrznej na pierwszym piętrze 2) montaż samonośnego szybu stalowego z 
dźwigiem 3) wykonanie instalacji elektrycznej W zakresie zamówienia ująć należy również koszty uzyskania 
wszelkich dokumentów z Urzędu Dozoru Technicznego niezbędnych do eksploatacji windy (dźwigu) oraz 
przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Przedmiot zamówienia określa 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ, zamieszczone są również na stronie internetowej 
Zamawiającego www.znk-lublin.pl. 

II.1.5)  

  przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  
•  



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 
45.43.00.00-0, 45.31.30.00-4, 45.45.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2016. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium w wysokości 5.000,00 zł. należy wnieść w terminie do dnia 
09.05.2016 r. do godz. 9:45 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. ( załącznik nr 1 do oferty ) 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. ( załącznik nr 1 do oferty ) Jako spełniający warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie co najmniej dwóch 
robót budowlanych polegających na dostawie i montażu dźwigu osobowego wraz z 
wykonaniem szybu windowego o wartości minimum 150.000 zł w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. ( załącznik nr 1 do oferty ) Jako spełniający warunek dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobami ( kadra techniczna ) 
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. ( załącznik nr 1 do oferty ) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. ( załącznik nr 1 do oferty ) Jako spełniający warunek dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą posiadanie 
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100.000 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 



• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 
w pkt III.4.2. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Okres gwarancji - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

według wzoru umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.znk-lublin.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-612 Lublin, pokój nr 303. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.05.2016 
godzina 09:45, miejsce: Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-612 Lublin, sekretariat, 
pokój nr 100. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 


