
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach

studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny

189600000, ul. ul. Akademicka 13 , 20-950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603,

4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.

Adres strony internetowej (URL): http://www.up.lublin.pl/zamowienia

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http://www.up.lublin.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój

55 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo-budowlanych

w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części

Numer referencyjny: AZP/PNO/7/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach

studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części: część 1 – roboty

remontowo-malarskie w domu studenckim Broadway przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie, część 2 –

roboty remontowe, budowlano-instalacyjne w domach studenckich Cebion i Dodek przy ul.

Langiewicza 6, 8 w Lublinie, część 3 – wymiana stolarki okiennej PCV w pokojach, pomieszczeniach

sanitarno-kuchennych oraz drzwi balkonowych w domu studenckim Dodek przy ul. Langiewicza 8 w

Lublinie, część 4 - remont instalacji elektrycznej oświetleniowej w domach studenckich Dodek i
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Eskulap przy ul. Langiewicza 8, 12 w Lublinie

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 757855,65

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot

zamówienia: - w części 1 – co najmniej 2-letniej gwarancji jakości liczonej od dnia podpisania

protokołu końcowego odbioru robót, - w części 2 - co najmniej 2-letniej gwarancji jakości liczonej od

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, - w części 3 - co najmniej 6-letniej gwarancji

jakości, liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, - w części 4 - co najmniej

2-letniej gwarancji jakości liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 3.

Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców wykonujących roboty budowlane:

3.3.1. 1. Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający

wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn.zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
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osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: Część 1 Branża

budowlana: - wymiana podokienników, - uzupełnienie okładzin ściennych, - naprawy tynkarskie, -

wszystkie prace malarskie wraz z przygotowawczymi, - wymiana stolarki drzwiowej. Część 2 Branża

budowlana: - naprawy tynkarskie, - wszystkie prace malarskie wraz z przygotowawczymi, -

cyklinowanie i lakierowanie parkietów w pokojach, - rozebranie starych parkietów i ułożenie nowych

podłóg z paneli, - skucie okładzin ściennych i posadzkowych oraz starych tynków i podłoży, -

tynkowanie i wykonanie podłoży pod nowe okładziny, - wykonanie izolacji przeciwwodnych na

ścianach i posadzkach, - okładziny ścienne i posadzkowe, - wymiana stolarki drzwiowej Branża

sanitarna: - instalacja wentylacji mechanicznej Część 3 Branża budowlana: - demontaż starych okien i

drzwi balkonowych z profilów pcw, - zamontowanie nowych okien i drzwi balkonowych z profilów

pcw, - wymiana obróbek blacharskich, - naprawa tynków ościeży, - malowanie ościeży. Część 4

Branża elektryczna: - demontaż i montaż opraw oświetleniowych, - wykonywanie instalacji

elektrycznej, - demontaż i montaż tablic rozdzielczych elektrycznych, - demontaż i montaż osprzętu

elektrycznego, - podłączanie aparatów i osprzętu modułowego w rozdzielniach, - wykonywanie

pomiarów elektrycznych. 3.3.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w

pkt 3.3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest do: a/ żądania oświadczeń w zakresie

potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b/ żądania wyjaśnień w przypadku

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c/ przeprowadzenia kontroli w tym

zakresie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 3.3.3. W celu wykazania okoliczności, o

których mowa w pkt 3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób

wykonujących czynności, wymienione w pkt 3.3.1. poprzez złożenie przedstawicielowi

Zamawiającego, w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, imiennej listy tych osób zawierającej

oświadczenie wykonawcy, że osoby te zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w

szczególności: 1/ dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 2/ datę złożenia

oświadczenia, 3/ listę osób zatrudnionych, ze wskazaniem, że czynności, o których mowa w ust. 1

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 4/ rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu,

5/ oświadczenie, że osoby wymienione w pkt 3 otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie za

pracę, ustalone na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, lub proporcjonalnie niższe jeśli wymiar etatu jest niższy, 6/ podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku zmian w zakresie

zatrudnienia osób wykonujących czynności, wymienione w ust. 3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest
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przedstawiać Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób w terminie do 5 dni roboczych licząc od

wystąpienia zmiany zatrudnienia. W przypadku, gdy oświadczenie o którym mowa wyżej budzi

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w

wyznaczonym terminie. Nie złożenie oświadczeń, lub wyjaśnień, o których mowa wyżej, w

wyznaczonych wyżej terminach, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w §

9 ust. 2 lit. d umowy. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę

wykonywane są przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest

wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści zapisów dotyczących

Wykonawcy, które umożliwi ą Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez podwykonawcę

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa wyżej jest podstawą do

naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 lit. d umowy. W przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. Zamawiający w

umowie, wyznaczy swojego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za żądanie oświadczeń lub

wyjaśnień, jak również bezpośredniego kontrolowania pracowników Wykonawcy w tym zakresie.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez

Zamawiającego oświadczeń lub wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt-

cie 3.3.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez

Państwową Inspekcję Pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Nr części Opis warunku: Część 1 O udzielenie zamówienia może ubiegać

się Wykonawca, który wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie co najmniej: a) jedną robotę polegającą na wykonaniu prac remontowo-budowlanych o

wartości minimum 180 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto) lub b)

dwie roboty polegające na wykonaniu prac remontowo-budowlanych o wartości minimum 90

000,00 zł brutto każda (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) lub c) trzy roboty

polegające na wykonaniu prac remontowo-budowlanych o wartości minimum 90 000,00 zł brutto

każda (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto) Część 2 O udzielenie zamówienia może

ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie co najmniej: a) jedną robotę polegającą na wykonaniu prac remontowo-budowlanych o

wartości minimum 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) lub b) dwie roboty

polegające na wykonaniu prac remontowo-budowlanych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto

każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) lub c) trzy roboty polegające na wykonaniu

prac remontowo-budowlanych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto

tysięcy złotych brutto) Część 3 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który

wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co

najmniej jedną robotę polegającą na wymianie stolarki budowlanej o wartości minimum 150

000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), oraz 2) dysponuje zasobami

kadrowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. jedną osobą posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, Część 4 O udzielenie zamówienia może ubiegać

się Wykonawca, który wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie instalacji elektrycznej o wartości

minimum 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto), oraz 2) dysponuje

zasobami kadrowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. jedną osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
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Informacje dodatkowe: 1/ W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich

przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający

dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje

ww. informacje. 2/ Osoby posiadające uprawnienia budowlane powinny posiadać zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub przepisów obowiązujących w tym

zakresie w Unii Europejskiej.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:
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III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji, o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – inne dokumenty,

na formularzu „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek postawiony przez

Zamawiającego, podmioty te mogą spełniać wspólnie. 2. do części 3 i 4 - Wykaz osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu „Potencjał kadrowy”, stanowiącym

załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,

warunek postawiony przez Zamawiającego, podmioty te mogą spełniać wspólnie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.3.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5

do SIWZ, 6.3.2. Kosztorysy ofertowe w części 1, 2, 3, 4 sporządzone metodą szczegółową, w

oparciu o opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub

4. 6.3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do
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reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów

rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii. 6.3.4.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: Część 1 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł),

Część 2 – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł), Część 3 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy

zł), Część 4 – 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset zł). 2. Wadium może być wnoszone w

jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach 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 Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.

1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111

0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/7/2018

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ terminu
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wykonania umowy w przypadku: a/ opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o ilość

dni równą liczbie dni opóźnienia, b/ opóźnienia Zamawiającego w przeprowadzeniu prawidłowo

zgłoszonego przez Wykonawcę odbioru końcowego robót, c/ wystąpienia siły wyższej

uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie,

które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz

które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze

katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w

szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie

Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, 2/ wysokości wynagrodzenia, o

którym mowa § 3 ust. 1 w przypadku: a/ wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) – od

dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej

stawki, b/ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c/ zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie

skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i

szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 3.

Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie 30 dni licząc od dnia wprowadzenia

odpowiednio: - nowych stawek podatku od towarów i usług (VAT), - nowej kwoty minimalnego

wynagrodzenia za pracę, - nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Roboty remontowo-malarskie w domu studenckim Broadway przy ul.

Dobrzańskiego 35 w Lublinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty

remontowo-malarskie w domu studenckim Broadway przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie, zgodnie z

załącznikiem nr 1 do siwz, który zawiera: a) przedmiar robót budowlanych, b) specyfikację techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45440000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 206052,62

Waluta:

PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że Wykonawca może przystąpić do

realizacji prac budowlanych najwcześniej od dnia 2 lipca 2018r.

Część

nr:
2 Nazwa:

Roboty remontowe, budowlano-instalacyjne w domach studenckich Cebion i Dodek

przy ul. Langiewicza 6, 8 w Lublinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roboty

remontowe, budowlano-instalacyjne w domach studenckich Cebion i Dodek przy ul. Langiewicza 6, 8 w

Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, który zawiera: a) przedmiar robót budowlanych, b)

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45440000-3, 45331200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 318936,72

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-10
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że Wykonawca może przystąpić do

realizacji prac budowlanych najwcześniej od dnia 2 lipca 2018r.

Część

nr:
3 Nazwa:

Wymiana stolarki okiennej PCV w pokojach, pomieszczeniach sanitarno-kuchennych

oraz drzwi balkonowych w domu studenckim Dodek przy ul. Langiewicza 8 w

Lublinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymiana

stolarki okiennej PCV w pokojach, pomieszczeniach sanitarno-kuchennych oraz drzwi balkonowych w

domu studenckim Dodek przy ul. Langiewicza 8 w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, który

zawiera: a) przedmiar robót budowlanych, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45421100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 172039,53

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00
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Serwis stolarki budowlanej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że Wykonawca po podpisaniu umowy w

części 3 najpierw dokona pomiaru i zamówienia stolarki budowlanej, natomiast realizacja prac

budowlanych związanych z montażem okien może nastąpić nie wcześniej od dnia 2 lipca 2018r.

Część

nr:
4 Nazwa:

Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej w domach studenckich Dodek i

Eskulap przy ul. Langiewicza 8, 12 w Lublinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont

instalacji elektrycznej oświetleniowej w domach studenckich Dodek i Eskulap przy ul. Langiewicza 8, 12

w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, który zawiera: a) przedmiar robót budowlanych, b)

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 60826,78

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin gwarancji jakości na oprawy oświetleniowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający informuje, że Wykonawca może przystąpić do

realizacji prac budowlanych najwcześniej od dnia 2 lipca 2018r.
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