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

'"b'i".ra"r.r.".

Lublin: Remont schodów wewnętrznych w budynku Urzędu

Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068

Lublin.
Numer ogłoszenia: 357980 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014

OGŁOSZEN|E O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

Ogłoszen ie dotyczy: zamowienia pu blicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1} NAZWA tADRES: Urząd Statystyczny w Lublinie , ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068

Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 533-20-51, faks 0-81 533-27-61,

Ad res strony i nternetowej zamawiającego: http://lu bl i n. stat. gov. pl/

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja ządowa terenowa.

sEKcJA ll: PRZEDMIoT zAMÓWlENlA

!!.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMÓWtENlA

lI.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Remont schodów wewnętznych w budynku

Uzędu Statystycznego w Lublinie pży ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin..

l1.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

l1.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiotem zamÓwienia jest

wykonanie remontu schodow wewnętznych znajdujących się w budynku Uzędu Statystycznego w

Lublinie pzy ul. St, Leszczyńskiego 48, 20_068 Lublin, Szczegółowy opis pzedmiotu zamowienia i

szczegołowy zakres robot obejmuje pzedmiar robót (załącznik nr 8 do Sl\^lZ)..

11.1.6) Wspótny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.11.00-8, 45.43.21.30-4, 44.23.30.00-2.

l1.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

ll.'1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

!!.2) czAs TRWANIA ZAMÓWENIA LUB TERMIN WYKoNAN|A: Zakończenie:23.12.2014.

Il!.1) WADlUM

FlNANsoWYM l TEcHNlczNYM

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pliindex.php?ogloszenie=show&pozycja:357980&tok-20.,. 2014,10-28
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lnformacja na temat wadium: \Ękonawca obowiązany jest wnieśó wadium w kwocie: 1.oo0,00 pLN

(słownie:jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium nalezy wnieśó pzed upływem terminu składania ofeń.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy płacić pzelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy

Urzędu Statystycznego w Lublinie: Narodowy Bank Polski O/O Lublin nr 26 1010 1339 ooo9 5413 9120

0000 z dopiskiem Wadium - numer sprawy: AD-2900-3/2014. Wadium nalezy wnieść w jednej lub kilku

formach pzewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

Poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięznym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencjiRozwoju Pzedsiębiorczości (Dz, U. z2007 r. Nr42, poz.

275, z póżn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jezeli rachunek

bankowy zostanie uznany kwotą wadium pzed upływem terminu składania ofeń. Wadium wnoszone w

formach innych niz w pieniądzu nie może zawieraó zadnych klauzuli warunkujących zapłatę pzez

gwaranta naleznej kwoty oraz musi byó płatne niezwłocznie po złozeniu żądaniazapłaĘ. Nie wniesienie

wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z

Postępowania, Wraz z ofeńą należy złożyó stosowne dokumenty: 1) oryginały - w pzypadku wnoszenia

wadium w jednej z form, o ktorych mowa w ań. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, 2) w przypadku wniesienia

wadium w pieniądzu wskazane jest złozenie kserokopii dowodu jego wniesienia. Zamawiający

zatzymuje wadium, jezeliwykonawca, którego ofeńa została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 3) jezelizawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stanie się niemozliwe z pżyczyn lezących po stronie wykonawcy . Zamawiający zatzymuje

wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ań. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ań. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba ze

wykonawca udowodni zamawiĄącemu, że wynika to z pzyczyn nielezących po jego stronie.

al1.2| zALlczKl

lI!.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPts sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ll!. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działa!ności tub czynności, jeżeti pzepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia.

lI1.3.2} Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&poąlcja:357980&rok:20... 2014-10-28
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Zamawialący dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunkÓw udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia/nie

spełnia orazna podstawie złożonych dokumentów ioświadczeń.ZamawiĄący uzna,że

wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jezeli pzedstawi wykaz co najmniejdwóch robot

budowlanych o charakterzeizłożonościporównywalnejz pzedmiotem części niniejszego

zamówienia i o wartości nie nizszej niź 10.000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich pięciu lat

pzed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym pzedmiot

niniejszej części zamowienia,wrazz podaniem ich rodzaju iwańości, daty i miejsca

wykonania orazzałączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały

wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie zzasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu wykazania, że wykonawca posiada wiedzę

i doświadczenie Zamawiający wymaga pzedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt 8.1

sl\^ż.

ll1.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia.

!!1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący dokona oceny spełniania ww, warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełniainie spełnia.

ll1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opls sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawialący dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia.

llI.4) lNFoRMAcJA o oŚWtADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCYW CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT. 1

USTAWY

ll1.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnlaniu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jezeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczegolności koncesje,

zezwolenia lub licencje;

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycjtr=-357980&roLę20... 2014,10-28
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, wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wańości,

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych 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 uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

ll1.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyó:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

, aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

Il!.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

, nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

, lista podmiotów naleźących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, źe nie należy do grupy

kapitałowej;

111.6) !NNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo w pkt ll!.5)

Pełnomocnictwo złozone w oryginale, albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Treśó

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określaó czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycjr357980&rok=20... 2014-10-28
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upowazniony. W pzypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa

lub umowy społki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyc rownież pełnomocnictwo do

dokonania tej czynności

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1) TRYB UDzlELENlA ZAMÓWENIA

!V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

lV.2) KRYTERIA ocENY oFERT

lV.2.1| Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

lV.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofefi, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreś|enie warunków zmian

Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą byó dokonywane w granicach określonych w art. 144

ust. 1 ustawy Prawo zamowień publicznych: ,1) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością

dokonania zmian w zakresie pzedmiotu umowy, których nie można było pzewidzieó w momencie

zawierania umowy, 2) zaistnienia pzenuy w realizacji zamówienia z pżyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, 3) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania pzedmiotu umowy, o ile zmiana taka

jest kozystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania pzedmiotu umowy,

4) zmiany terminu realizacji pzedmiotu umowy wynikającej z czynnikow obiektywnych lub niezaleznych

od Stron, tj.: zewnętzne, niemozliwe do pzewidzeniaizapobieżeniazdarzenie występujące po

zawarciu umowy, uniemozliwiające nalezyte wykonanie pżez Stronę jej obowiązków

lV.4) lNFoRMAGJE ADMIN|STRAGYJNE

lV.4.1} Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://lublin.stat. gov. pl/zamowien ia-publ iczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uząd Statystyczny w

Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, pok. nr 5..

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenle do udziału w postępowaniu !ub ofeń:

12.11,2014 godzina 09:00, miejsce: Uząd Statystyczny w Lublinie, ul, St. Leszczyńskiego 48, 20_068

Lublin, pok. nr 37 (sekretariat).

lV.4.5) Termin lł,tiązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.'l7| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie

http:llbzpO,portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:357980&rok:20... 20I4-10-28


